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DECLARAÞIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RV-1 
respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 
1999/5/CE. Produsul este în conformitate cu limitele definite în 
Directiva 2004/104/CE (modificare la Directiva 72/245/CEE), anexa I, 
paragrafele 6.5, 6.6, 6.8 ºi 6.9. 
Un exemplar al declaraþiei de conformitate poate fi gãsit la: 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
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Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politicã de
rezervã dreptul de a fac
descris în acest docume
În nici un caz Nokia nu 
pierderi de informaþii sa
speciale, incidente, subs
Conþinutul acestui docu
cazurilor prevãzute de le
sau implicite, incluzând
vandabilitate ºi adecvar
acurateþea, corectitudin
rezervã dreptul de a mo
oricând fãrã notificare p
Este posibil ca nu toate 
dumneavoastrã. Vã rugã
apropiat dealer Nokia.

Specificaþii pentru expo
Acest aparat poate conþ
obiectul unor legi sau re
alte þãri. Este interzisã î

9236144 / Ediþia 3

Nokia Corporation,
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

0434



Cuprins

3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
nei funcþii de meniu . . . . . . . . . . . 33
lor de meniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
tului de apel. . . . . . . . . . . . . . . . . 44

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
cale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
comunicaþie radio Bluetooth. . . . 59
or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
al Packet Radio Service - 
eral pentru pachete radio) . . . . . . 69
 Speed Circuit Switched Data - 

e date de mare vitezã 
þie de circuite). . . . . . . . . . . . . . . . 69
portante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
okia 616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
feritoare la siguranþã. . . . . . . . . . 72

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Cuprins
Pentru siguranþa Dvs.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Despre aparatul Dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Servicii de reþea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Accesorii ºi aparate compatibile . . . . . . . . . . . . 6

Informaþii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Echipamentul setului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Afiºajul SU-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dispozitiv de introducere CUW-3 . . . . . . . . . . 12
Receptorul auto HSU-4 
(opþional, disponibil separat) . . . . . . . . . . . . . . 13

Moduri de utilizare ºi prima utilizare. . . . . . . . . . .15
Moduri de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Utilizarea în modul de accesare 
a cartelei SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Operaþii disponibile în modul de operare 
fãrã comenzi manuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Utilizarea în modul cartelã SIM auto  . . . . . . . 22

Prezentare pe scurt a principalelor funcþii . . . . . . .25
Pornirea setului auto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Apeluri intrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Funcþii de apel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Alte funcþii ºi opþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Meniul . . . . . . . . . 
Accesarea u
Lista funcþii

Funcþii de meniu  . 
Mesaje . . . .
Registru ape
Contacte. . .
Setãrile sune
Setãri . . . . .
Indicative vo
Înregistrator
Sistemul de 
Date utilizat

Transmisii de date  
GPRS (Gener
Serviciu gen
HSCSD (High
Transmisii d
prin comuta
Informaþii im

Instalare. . . . . . . . 
Setul auto N
Informaþii re
Montajul  . .



Cuprins
4 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Setãri egalizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Proba de funcþionare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Îngrijire ºi întreþinere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Informaþii importante referitoare la siguranþã. . . .78

Mediul de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Aparate electronice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Stimulatoare cardiace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Medii cu pericol de explozie  . . . . . . . . . . . . . . 78
Autovehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Apeluri telefonice în caz de urgenþã . . . . . . . . 79
Efectuarea unui apel de urgenþã . . . . . . . . . . . 79

Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82



Pentru siguranþa Dvs.

5

ONECTAT ÎN APROPIEREA ZONELOR 
 LOC EXPLOZII CONTROLATE
Dvs. auto în modul deconectat în locurile 
ºoarã lucrãri cu explozii controlate. 

e restricþii ºi respectaþi regulile ºi 
. De asemenea, nu uitaþi sã treceþi 
. în modul deconectat, dacã este necesar.

ÞE
nele mobile pot intra în interferenþã, 
 putea afecta performanþele.

IFICAT
epararea acestui produs este permisã 
alului calificat.

A LA ALTE ECHIPAMENTE
þi la orice alt echipament, citiþi manualul 
l acestuia pentru instrucþiunile detaliate 
Nu conectaþi la produse incompatibile.

EFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ
ã setul auto este conectat la o antenã 

, cã este pornit ºi funcþioneazã.
enþineþi apãsat  pânã când este afiºat 
uaþi un apel de urgenþã?. Pentru a 
saþi .
nfirma mesajul de siguranþã Da, apãsaþi 
tru a anula, selectaþi Nu cu  ºi 

cul în care vã aflaþi. Nu încheiaþi 
ânã nu vi se cere acest lucru în mod 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pentru siguranþa Dvs.
Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nerespectarea acestor 
instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Pentru informaþii 
suplimentare, citiþi în întregime ghidul utilizatorului.

MODUL DECONECTAT
Dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau 
dacã aceasta poate produce interferenþe sau pericole, 
treceþi setul auto în modul deconectat. În acest scop, 
cu cheia de contact cuplatã, apãsaþi ºi menþineþi 
apãsat . De asemenea, nu uitaþi sã treceþi telefonul 
Dvs. în modul deconectat, dacã este necesar.

SIGURANÞA CIRCULAÞIEI - ÎNAINTE DE TOATE
Respectaþi toate legile locale. Pãstraþi-vã întotdeauna 
mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. 
Prima grijã a Dvs. în timp ce conduceþi un autovehicul 
trebuie sã fie siguranþa circulaþiei.

FIXAÞI TELEFOANELE MOBILE
Dacã utilizaþi un telefon mobil împreunã cu setul Dvs. 
auto, fixaþi telefonul în autovehicul (de exemplu, 
într-un suport).

DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI
Treceþi setul auto în modul deconectat în staþiile de 
alimentare cu carburant. Nu folosiþi aparatul în 
apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. 
De asemenea, nu uitaþi sã treceþi telefonul Dvs. în 
modul deconectat, dacã este necesar.

MODUL DEC
ÎN CARE AU
Treceþi setul 
unde se desfã
Þineþi cont d
instrucþiunile
telefonul Dvs

INTERFEREN
Toate telefoa
ceea ce le-ar

SERVICE CAL
Instalarea ºi r
numai person

CONECTARE
Când conecta
de utilizare a
de siguranþã. 

APELURI TEL
Asiguraþi-vã c
GSM externã

Apãsaþi ºi m
mesajul Efect
confirma, apã

Pentru a co
 sau, pen

apãsaþi .
Comunicaþi lo
convorbirea p
expres.



Despre aparatul Dvs.

rul Dvs. de servicii sã fi solicitat ca 
ului Dvs. auto sã fie dezactivate sau sã nu 
ta este cazul, funcþiile respective nu vor fi 
ului Dvs. auto. Pentru informaþii 
aþi furnizorul Dvs. de servicii.
þea, precum redirecþionarea apelurilor, 
tor al setului auto cu telefon. Pentru 
ervicii, setãrile alese sunt transmise 
 de reþea. Setãrile pentru servicii de 
te în setul auto sau pe cartela SIM.

rate compatibile
riile acestuia pot conþine piese de mici 

aparatul ºi accesoriile la îndemâna 
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ÎNLOCUIREA SIGURANÞELOR
Înlocuiþi o siguranþã arsã cu una de acelaºi tip ºi de 
aceeaºi mãrime. Nu folosiþi niciodatã o siguranþã de 
amperaj mai mare!

Despre aparatul Dvs.
Setul auto descris în acest ghid este omologat pentru utilizarea 
în reþelele EGSM 900 ºi GSM 1800. Pentru informaþii 
suplimentare despre reþele, contactaþi furnizorul Dvs. de 
servicii.
La utilizarea funcþiilor acestui aparat, respectaþi toate legile 
precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale 
celorlalte persoane.

Servicii de reþea
Pentru a utiliza setul auto, trebuie sã aveþi acces la serviciul 
unui furnizor de servicii mobile. Utilizarea multor funcþii ale 
acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua 
mobilã. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în 
toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri 
specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza 
serviciile de reþea. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. de 
servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte 
utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de 
taxare. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã 
modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. De exemplu, 
unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile 
specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizo
anumite funcþii ale set
fie activate. Dacã aces
prezente în meniul set
suplimentare, contact
Selectaþi servicii de re
din meniul corespunzã
configurarea acestor s
automat la operatorul
reþea nu sunt memora

Accesorii ºi apa
Aparatul Dvs. ºi acceso
dimensiuni. Nu lãsaþi 
copiilor mici.
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ptimizeazã comunicaþia din autovehicul:
apelãrii vocale ºi a comenzilor vocale
 între telefonul mobil ºi setul auto atunci 
utovehicul sau când îl pãrãsiþi: nu este 
raþie — trebuie doar sã acþionaþi cheia de 

rapid al contactelor personale de pe un 
tul auto utilizând sistemul Bluetooth.
 între douã profiluri de utilizator 
izate, indicative vocale, setãri ale setului 
hiculul este utilizat de mai multe 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Informaþii generale
Setul auto Nokia 616 este un telefon auto complet funcþional. 
El este proiectat pentru folosirea comodã din autovehicul a 
principalelor servicii mobile de voce ºi transmisie a datelor. 
Nokia a acordat o atenþie deosebitã adaptãrii la necesitãþile 
specifice ale ºoferului:

Funcþiile de meniu ºi mesajele sunt uºor de citit pe o unitate 
de afiºare separatã, atunci când aceasta este instalatã 
într-un loc convenabil în autovehicul.
Funcþiile principale ale telefonului sunt accesate utilizând 
un dispozitiv de introducere care poate fi instalat la 
îndemânã ºi include un disc Navi ºi patru taste funcþionale.
Setul auto se conecteazã la o antenã GSM externã.
Setul auto asigurã o calitate audio superioarã a vocii.

În funcþie de compatibilitatea telefonului mobil utilizat 
împreunã cu setul auto, Nokia 616 poate fi utilizat în diferite 
moduri de operare:

Ca telefon auto complet funcþional care acceseazã cartela 
SIM a unui telefon mobil utilizând sistemul radio Bluetooth 
(profilul de accesare a cartelei SIM prin Bluetooth), oferind 
întreaga gamã de funcþii.
Ca telefon auto complet funcþional care acceseazã cartela 
SIM introdusã în cititorul de cartele SIM al setului auto, 
oferind întreaga gamã de funcþii.
Ca set auto complet funcþional care acceseazã telefonul 
mobil utilizând sistemul Bluetooth (profilul Bluetooth fãrã 
comenzi manuale), oferind o gamã redusã de funcþii.

Setul auto Nokia 616 o
Utilizare uºoarã a 
Comutare comodã
când vã urcaþi în a
necesarã nici o ope
contact
Transfer simplu ºi 
telefon mobil în se
Comutare flexibilã
(contacte personal
auto) dacã autove
persoane



Echipamentul setului auto

 ºi permite o citire uºoarã a textelor de pe 

ducere CUW-3
roducere include discul Navi ºi patru 
ctat pentru accesarea uºoarã a 
ii ale telefonului.

lui de introducere CUW-3 poate fi 
r auto HSU-4. Aceastã opþiune vã 
i sã expediaþi mesaje text.

 vocale efectuate prin intermediul setului 
onibil un difuzor separat. Dacã doriþi sã 
estuia difuzoarele radioului dvs. auto, 
 tehnicã specializatã de la tehnicianul 
setul auto. Este posibil ca setul auto sã nu 
istemul aparatului Dvs. de radio.

menzi manuale inclus este proiectat sã 
t în autovehicul. Selectarea unui loc 
are poate îmbunãtãþi ºi mai mult 
rofonului. Pentru mai multe informaþii, 
e la pagina 71.
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Echipamentul setului auto
Setul Dvs. auto Nokia 616 este alcãtuit din mai multe 
componente:

Echipamentul setului auto Nokia 616

1. Blocul radio RV-1
Blocul radio este un telefon auto EGSM 900/1800 cu sistem 
Bluetooth, care acceptã o legãturã prin cablu cu o antenã 
GSM compatibilã externã ºi cu aparate externe compatibile.

2. Afiºajul SU-21
Afiºajul separat prezintã caractere de dimensiuni mari, uºor 
de citit, dispune de posibilitãþi de poziþionare ºi de iluminare 

de fundal reglabile
ecran.

3. Dispozitiv de intro
Dispozitivul de int
taste. El este proie
principalelor funcþ

! În locul dispozitivu
instalat un recepto
permite sã scrieþi º

4. Difuzorul SP-2
Pentru transmisiile
Dvs. auto, este disp
utilizaþi în locul ac
solicitaþi asistenþã
care vã instaleazã 
fie compatibil cu s

5. Microfonul MP-2
Microfonul fãrã co
funcþioneze eficien
adecvat de amplas
performanþele mic
consultaþi Instalar
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rile de conexiune ale setului auto 
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6. Cablul de alimentare PCU-4
Sistemul cuprinde un set de cabluri pentru conectare la 
alimentare ºi la sistemul de aprindere, precum ºi pentru 
suprimarea sunetului aparatului radio.

7. Antena GSM (neinclusã în pachetul de vânzare)
Este necesarã conectarea la setul auto a unei antene GSM 
externe compatibile.

8. Etichete
Etichetele livrate împreunã cu setul Dvs. auto sunt 
importante pentru lucrãri de service ºi pentru alte operaþii 
asociate cu acestea. Ataºaþi eticheta  pe certificatul Dvs. 
de garanþie.

9. Receptorul auto HSU-4 (opþional, disponibil separat)
Receptorul auto înlocuieºte dispozitivul de introducere 
CUW-3 livrat împreunã cu setul auto. Receptorul permite 
efectuarea apelurilor private ºi vã permite sã scrieþi ºi sã 
expediaþi mesaje text.

Echipamentul ºi cablu
Nokia 616



Afiºajul SU-21

mnalului reþelei celulare în locul în care 
 bara este mai lungã, cu atât semnalul 
ic.
bire în curs.
sau mai multe mesaje text.
ext necitite.
ecþionare a apelurilor este activatã 
a).
recþionare apel (serviciu de reþea) 

 zona de domiciliu este activ 
a).
e.
i la stânga.
m.

i la dreapta.
re.
esibilitate este activ.

ctivat funcþia de codificare.

 este dezactivat.

oth este activat.
mul de comunicaþie radio Bluetooth 

r 1 este activ.
tarea unui profil utilizator la pagina 66.
r 2 este activ.
tarea unui profil utilizator la pagina 66.
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Afiºajul SU-21
Mesajele text ale setului auto ºi textul pe care-l introduceþi 
sunt afiºate pe ecran.
Când setul auto este pregãtit de 
utilizare, emblema operatorului de 
reþea este afiºatã pe ecranul de 
aºteptare.

Dacã doriþi sã activaþi o funcþie 
utilizând un indicativ vocal, trebuie 
sã apelaþi ecranul vocal. În ecranul 
de aºteptare, apãsaþi .
Este posibil sã fie nevoie sã ajustaþi iluminarea afiºajului pentru 
a optimiza performanþele. Pentru mai multe informaþii, 
consultaþi Iluminarea ecranului la pagina 49.

Indicatoarele de pe afiºaj
Pe ecran pot fi afiºate urmãtoarele indicatoare.

Indicã nivelul se
vã aflaþi. Cu cât
este mai putern
Indicã o convor
Aþi primit unul 
Indicã mesaje t
Funcþia de redir
(serviciu de reþe
Consultaþi Redi
la pagina 46.
Serviciul pentru
(serviciu de reþe
Puteþi tasta cifr
Rotire disc Nav
Puteþi vorbi acu

Rotire disc Nav
Puteþi tasta lite
Serviciul de acc

Reþeaua a deza

Sunetul de apel

Sistemul Blueto
Consultaþi Siste
la pagina 59.
Profilul utilizato
Consultaþi Selec
Profilul utilizato
Consultaþi Selec
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olumul în setul cu cascã.

olumul sunetului de apel.

olumul difuzorului.

undal este activã.

funcþii de înregistrare
istrare este activatã.

registrare.

funcþii Bluetooth
ooth este asociat cu setul auto.

oth este activat.

nalare
 a fost ºters un articol.

 datele introduse sunt incorecte sau nu 

re sau o selecþie efectuatã.

ii suplimentare.

are sau o atenþionare.
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Cãutarea în ordine alfabeticã în contacte. Consultaþi: 
Formarea unui numãr din contacte (cãutarea unui nume) 
la pagina 29.

Este posibilã afiºarea unor indicatori suplimentari:

Indicatori de apel
Indicã o convorbire activã.

Indicã faptul cã o convorbire a fost deconectatã.

Apelurile vocale au fost comutate la setul cu cascã.

Este activã o transmisie de date.

Este activã o transmisie fax.

Indicã o legãturã GPRS activã.

Indicã o legãturã GPRS inactivã.

Apelul este în aºteptare.

Indicatori generali
Indicã o cãutare manualã a reþelei.

Indicã mesaje text necitite. Dacã acest indicator clipeºte, 
memoria este plinã.
Indicã o carte de vizitã ce a fost transmisã.

Aceastã setare este activã.

Poate fi reglat v

Poate fi reglat v

Poate fi reglat v

Iluminarea de f

Indicatori pentru 
Funcþia de înreg

Este redatã o în

Indicatori pentru 
Un aparat Bluet

Sistemul Blueto

Indicatori de sem
Indicã faptul cã

Indicã faptul cã
sunt admise.
Confirmã o seta

Indicã informaþ

Indicã o avertiz



Dispozitiv de introducere CUW-3

i pentru a regla volumul sunetului de apel 
apel sau volumul difuzorului în timpul 
De asemenea, puteþi utiliza discul Navi 
e un meniu sau lista de contacte.
ºteptare, rotiþi discul Navi spre stânga
ntroducerea unui numãr de telefon. Dacã 
ul vocal, prin rotirea discului Navi spre 
rcurge comenzile vocale (de exemplu 

 o astfel de comandã în vederea redãrii).
teptare, rotiþi discul Navi spre dreapta
 înregistrare de contact în ordine 
 vã aflaþi în ecranul vocal, prin rotirea 
e dreapta, puteþi parcurge indicativele 
te pentru a apela vocal un numãr 
tru a selecta un astfel de indicativ în 

avi pentru a accesa o funcþie într-un 

a meniul ºi a selecta un articol.
a un articol dintr-o listã.
ide opþiuni ºi a selecta un articol.

na o convorbire
e un caracter sau o cifrã tastatã
i la articolul anterior de meniu sau la 
r
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Mesajul Dvs. a fost expediat (nu indicã faptul cã mesajul 
a fost recepþionat).

Dispozitiv de introducere CUW-3
Selectoarele de funcþii sunt cele patru 
taste ºi discul Navi. În funcþie de setarea 
selectatã, puteþi alege una din 
urmãtoarele opþiuni:

Discul Navi
Rotiþi discul Nav
la intrarea unui 
unei convorbiri. 
pentru a parcurg
În ecranul de a
pentru a activa i
vã aflaþi în ecran
stânga, puteþi pa
pentru a selecta
În ecranul de aº
pentru a cãuta o
alfabeticã. Dacã
discului Navi spr
vocale înregistra
(de exemplu, pen
vederea redãrii).
Apãsaþi discul N
anumit conext:
–Pentru a acces
–Pentru a select
–Pentru a desch

Apãsaþi ºi menþineþi apãsat pentru a activa funcþia de apel de 
urgenþã
Pentru mai multe informaþii, consultaþi Efectuarea unui apel 
de urgenþã la pagina 79.

Apãsaþi
– Pentru a accepta un apel intrat
– Pentru a vedea lista cu ultimele numere formate
– Pentru a începe sã formaþi un numãr

Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta
– Pentru a ºterge text, cifre sau alte date introduse
– Pentru a reveni în ecranul de aºteptare

Apãsaþi
– Pentru a termi
– Pentru a ºterg
– Pentru a reven

ecranul anterio
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o HSU-4 
nibil separat)

Receptorul auto înlocuieºte dispozitivul 
de introducere CUW-3 livrat împreunã cu 
setul auto. Receptorul poate fi utilizat 
pentru efectuarea apelurilor private ºi vã 
permite sã scrieþi ºi sã expediaþi mesaje 
text.
Receptorul este alcãtuit din selectoarele 
de funcþii (patru taste ºi discul Navi), 
tastatura alfanumericã, microfon ºi 
cascã.

Selectoarele de funcþii
Selectoarele de funcþii sunt identice cu 
cele de pe dispozitivul de introducere 
CUW-3. Pentru mai multe informaþii, 
consultaþi Dispozitiv de introducere 
CUW-3 la pagina 12.

Tastatura alfanumericã
Utilizaþi aceste taste pentru a introduce 
cifrele 0–9, litere ºi alte caractere. 
Fiecãrei taste îi sunt alocate mai multe 
caractere. Pentru a introduce un caracter, 
apãsaþi în mod repetat tasta respectivã 
pânã când este afiºat caracterul dorit.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

În ecranul de aºteptare, apãsaþi ºi menþineþi apãsat 
discul Navi pentru a apela curierul vocal.

Apãsaþi aceastã tastã pentru a activa urmãtoarele funcþii 
din ecranul de aºteptare:

Apãsaþi pentru a opri sunetul de apel.
Un apel intrat este semnalat prin luminarea intermitentã a 
ecranului.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat pentru a trece setul auto în 
modul deconectat. Apãsaþi din nou pentru a reveni în 
ecranul de aºteptare.
Apãsaþi pentru a comuta apeluri intrate sau convorbiri în 
curs de pe setul auto în setul cu cascã asociat ºi invers.

! Pentru a reporni setul auto, apãsaþi  ºi menþineþi apãsat 
timp de peste 10 secunde.

Apãsaþi aceastã tastã pentru a activa urmãtoarele funcþii 
vocale din ecranul de aºteptare:

Apãsaþi pentru a activa apelarea vocalã ºi comenzile vocale.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat pentru a activa înregistrarea 
(inclusiv în timpul convorbirilor).

Receptorul aut
(opþional, dispo



Receptorul auto HSU-4 (opþional, disponibil separat)

re) sau dezactiva (Dezactivare) opþiunea 
ctaþi Setãri > Setãri apel > Apelare 

ãr de telefon unei taste de 

ãr de telefon din contacte unei taste de 
ânã la ). Reþineþi cã tasta  este 
rea rapidã a cãsuþei Dvs. vocale. 

unt disponibile pentru fiecare tastã de 
., Schimbare sau ªtergere.
tare, apãsaþi .

ontacte ºi apãsaþi .
apidã ºi apãsaþi  pentru a vedea lista 
 rapidã ºi numerele de telefon alocate 

a doritã din contacte ºi apãsaþi . Vor 
 Vizualizare nr., Schimbare ºi ªtergere.
oritã ºi apãsaþi . 
ile afiºate pe ecran.

 unui numãr de telefon
þi apãsatã tasta de apelare rapidã alocatã 
iv, pânã când se iniþiazã apelul.
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Puteþi utiliza tastatura alfanumericã pentru a tasta un numãr 
de telefon sau un contact.
Introducerea numerelor ºi caracterelor:

Pentru a introduce o cifrã, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã 
tasta numericã timp de circa o secundã.
Pentru a introduce caractere, apãsaþi în mod repetat .
Pentru a introduce un spaþiu, apãsaþi .
Pentru a comuta între litere mari ºi litere mici, apãsaþi .
Utilizaþi  pentru a deplasa cursorul în cadrul textului 
introdus.

De exemplu, dacã doriþi sã introduceþi litera „C”, apãsaþi  de 
trei ori. Când cursorul este afiºat intermitent în dreapta literei 
introduse, puteþi selecta urmãtorul caracter ce urmeazã a fi 
introdus. Repetaþi aceste secvenþe pânã când aþi terminat de 
introdus tot textul.

   Observaþie:
Dupã ce aþi terminat de utilizat receptorul, asiguraþi-vã cã l-aþi 
amplasat ferm în suport. Un receptor nefixat corespunzãtor 
poate cauza accidentãri dacã sunteþi nevoit sã frânaþi brusc sau 
dacã sunteþi implicat într-un accident.

Apelare rapidã
Opþiunea de apelare rapidã reprezintã o funcþie de comandã 
rapidã ce vã permite sã formaþi rapid ºi uºor un numãr de 
telefon alocat unei taste numerice.

Pentru a activa (Activa
de apelare rapidã, sele
rapidã.

Alocarea unui num
apelare rapidã
Puteþi aloca orice num
apelare rapidã (  p
rezervatã pentru apela
Urmãtoarele opþiuni s
apelare: Vizualizare nr

În ecranul de aºtep
Selectaþi meniul C
Selectaþi Apelare r
tastelor de apelare
acestora.
Alegeþi înregistrare
fi afiºate opþiunile
Alegeþi opþiunea d
Urmaþi instrucþiun

Apelarea rapidã a
Apãsaþi ºi menþine
numãrului respect
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on mobil împreunã cu setul Dvs. auto, 
vehicul (de exemplu într-un suport).

te asociat cu un telefon mobil care 
l profilului de accesare a cartelei SIM prin 
va stabili automat o conexiune în modul 
elei SIM.
bil acceptã numai standardul profilului 
enzi manuale, setul auto stabileºte o 
l de operare fãrã comenzi manuale. 
eferitoare la telefoane mobile 
ltaþi pagina de Internet Nokia:
com.

d
dicã faptul cã un meniu sau o funcþie 

unt disponibile numai în modul de 
ccesare a cartelei SIM ºi în modul cartelã 
IM auto.
dicã faptul cã un meniu sau o funcþie 

unt disponibile numai în modul de 
perare fãrã comenzi manuale.

ci un indicator, meniul sau funcþia sunt 
le trei moduri.
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2. Moduri de utilizare ºi prima 
utilizare

Moduri de utilizare
Setul auto Nokia 616 oferã funcþii speciale care pot fi folosite în 
urmãtoarele moduri:

Modul de accesare SIM
Setul auto poate fi utilizat cu cartela SIM de la distanþã 
introdusã într-un telefon mobil compatibil care acceptã 
standardul profilului de accesare a cartelei SIM prin 
Bluetooth. Consultaþi Utilizarea în modul de accesare a 
cartelei SIM la pagina 16.

Modul fãrã comenzi manuale
Setul auto funcþioneazã ca o unitate fãrã comenzi 
manuale pentru un telefon mobil compatibil care 
acceptã standardul profilului Bluetooth fãrã comenzi 
manuale. Consultaþi Operaþii disponibile în modul de 
operare fãrã comenzi manuale la pagina 20.

Modul cartelã SIM auto
Setul auto poate fi utilizat ca telefon auto cu o cartelã 
SIM auto. Consultaþi Utilizarea în modul cartelã SIM 
auto la pagina 22.

   Atenþie:
Dacã utilizaþi un telef
fixaþi telefonul în auto

! Dacã setul auto es
acceptã standardu
Bluetooth, acesta 
de accesare a cart
Dacã telefonul mo
Bluetooth fãrã com
conexiune în modu
Pentru informaþii r
compatibile, consu
http://www.nokia.

Indicatoare de mo
In
s
a
S
In
s
o

Dacã nu este afiºat ni
disponibile în toate ce



Utilizarea în modul de accesare a cartelei SIM

 în modul de accesare a 
IM

 în modul de accesare a cartelei SIM prin 

 modul de accesare a cartelei 

t sã folosiþi setul auto utilizând cartela 
-un telefon mobil. Setul auto utilizeazã 
th pentru a stabili o conexiune radio cu 
t ºi pentru a accesa cartela SIM de la 
 se autentifica în reþeaua mobilã GSM.
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Sistemul de comunicaþie radio Bluetooth
Sistemul radio Bluetooth vã permite sã stabiliþi o conexiune 
radio între setul Dvs. auto ºi un aparat compatibil care acceptã 
sistemul Bluetooth ºi care se aflã la o distanþã maximã de 
10 metri. Aparatul compatibil respectiv poate fi, de exemplu, 
un telefon mobil compatibil, un calculator portabil sau un set 
cu cascã fãrã fir. Conexiunea radio dintre aparatele compatibile 
realizatã prin sistemul Bluetooth nu implicã nici un cost pentru 
utilizator.
Pentru diferitele aplicaþii Bluetooth sunt disponibile mai multe 
standarde de profiluri Bluetooth, care vã permit sã stabiliþi o 
conexiune între douã aparate compatibile care acceptã sistemul 
radio Bluetooth. Pentru mai multe informaþii, consultaþi 
Sistemul de comunicaþie radio Bluetooth la pagina 59.

Profiluri utilizator
În setul auto pot fi presetate douã profiluri de utilizator diferite. 
Puteþi configura modul de utilizare, contactele ºi setãrile 
personale într-un profil utilizator, care pot fi apoi apelate rapid 
când se schimbã utilizatorii. Pentru mai multe informaþii, 
consultaþi Selectarea unui profil utilizator la pagina 66.

Utilizarea
cartelei S

Utilizarea setului auto
Bluetooth

Cum funcþioneazã
SIM
Aceste setãri vã permi
SIM de la distanþã într
sistemul radio Bluetoo
telefonul mobil selecta
distanþã în scopul de a
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te deplasat în afara razei de acþiune 
th ºi conexiunea se întrerupe (de exemplu 
ehiculul luând telefonul cu Dvs.).
e utilizare.

te oprit.
ea în modul de accesare a cartelei SIM 
bil.
tilizare selectat a fost modul de accesare 
când opriþi ºi reporniþi motorul 
auto începe sã caute automat cartela SIM 
nului mobil compatibil la care a fost 
elefon mobil se aflã în raza de acþiune, 
e se stabileºte o legãturã radio Bluetooth.

aratele care utilizeazã sistemul radio 
ealiza în mod automat, fãrã acceptare 
torizare. Pentru aceasta trebuie sã 
ea Solicitare autorizare din telefonul 

d regulat funcþiile Bluetooth, puteþi 
 „Solicitare autorizare” din telefonul 
n felul acesta, conexiunile dintre 
izeazã sistemul radio Bluetooth se pot 
omat, fãrã acceptare separatã ºi fãrã 

uplimentare, consultaþi ghidul 
nt telefonului mobil compatibil cu sistem 
îl utilizaþi.
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În acest mod, setul auto solicitã telefonului compatibil sã se 
deconecteze din reþeaua mobilã GSM ºi sã dezactiveze acele 
componente necesare transmisiei mobile GSM. Dupã aceea, 
setul auto va accesa cartela SIM instalatã în telefonul mobil 
compatibil (cartela SIM de la distanþã) pentru a se conecta la 
reþeaua mobilã GSM. Toate apelurile primite ºi efectuate vor fi 
acum dirijate prin setul auto utilizând cartela SIM instalatã în 
telefonul mobil compatibil.

Avantaje
Acest mod de operare vã permite sã utilizaþi setul auto cu 
cartela SIM instalatã în telefonul mobil, fãrã a schimba 
cartelele SIM.
Puteþi utiliza întreaga gamã de funcþii oferitã de setul auto 
cu meniurile Dvs. personalizate.
Calitatea vocalã ºi audio sunt foarte ridicate. Antena GSM 
externã asigurã condiþii optime pentru transmisie ºi 
recepþie.

Utilizare
Telefonul mobil compatibil nu trebuie utilizat dintr-un / 
introdus într-un suport de telefon (de exemplu, el se poate afla 
în servieta Dvs. din autovehicul).
Conexiunea radio dintre setul auto ºi telefonul mobil 
compatibil, stabilitã utilizând profilul de accesare a cartelei SIM 
prin Bluetooth, rãmâne activã pânã când intervine una din 
urmãtoarele situaþii:

Motorul autovehiculului este oprit din cheia de contact, 
oprind automat setul auto.

Telefonul mobil es
sistemului Bluetoo
dacã pãrãsiþi autov
Schimbaþi modul d
Telefonul mobil es
Terminaþi conexiun
de pe telefonul mo

Dacã ultimul mod de u
a cartelei SIM, atunci 
autovehiculului, setul 
de la distanþã a telefo
conectat. Dacã acest t
între cele douã aparat

! Legãturile între ap
Bluetooth se pot r
separatã ºi fãrã au
dezactivaþi opþiun
mobil.

! Dacã folosiþi în mo
dezactiva opþiunea
mobil compatibil. Î
aparatele care util
realiza în mod aut
autorizare.
Pentru informaþii s
utilizatorului afere
Bluetooth pe care 
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mat cãutarea unui telefon mobil 
tã sistemul radio Bluetooth. Selectaþi 
in lista cu aparate ºi iniþiaþi operaþia de 
 parolã numericã formatã din 16 cifre. 
cru, introduceþi aceastã parolã numericã 
patibil. Pentru mai multe informaþii, 
 pagina 60.

bil pe care l-aþi selectat nu acceptã 
 a cartelei SIM prin Bluetooth, setul auto 
at în modul de operare fãrã comenzi 

ai multe informaþii, consultaþi Operaþii 
ul de operare fãrã comenzi manuale la 

 reuºeºte sã gãseascã telefonul mobil, 
 setãrile din telefon pentru a vã asigura cã 
 este activat ºi cã telefonul este vizibil 
rate. Apoi reporniþi cãutarea aparatelor 
h. Uneori, o cãutare iniþialã va eºua 
ilor externe chiar dacã toate setãrile sunt 

elefon mobil în modul de accesare a 
ul auto este generatã o parolã numericã 
actere. Dacã doriþi, puteþi ºterge aceastã 
 interval de 3 secunde, apãsaþi  pentru 
etooth. Introduceþi apoi în setul auto un 
r format din 16 caractere, utilizând 

 discului Navi.
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Condiþii pentru utilizare
Dacã doriþi sã utilizaþi setul auto cu o cartelã SIM de la distanþã, 
trebuie sã vã asiguraþi cã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii:

Setul auto este conectat la o antenã GSM externã.
O cartelã SIM aflatã la distanþã se aflã într-un telefon 
mobil compatibil; telefonul mobil acceptã sistemul radio 
Bluetooth ºi standardul de profil Bluetooth pentru 
acces SIM.
Telefonul mobil este asociat cu setul auto pentru a fi utilizat 
în modul de accesare a cartelei SIM. Pentru mai multe 
informaþii, consultaþi Asocierea la pagina 60.
Telefonul mobil compatibil este pornit, acumulatorul 
telefonului este încãrcat suficient, iar sistemul radio 
Bluetooth este activat.

! Pentru informaþii referitoare la telefoane mobile 
compatibile, consultaþi pagina de Internet Nokia: 
http://www.nokia.com.

Prima utilizare
Când porniþi motorul dupã ce aþi instalat setul auto sau dupã ce 
aþi selectat Revenire la set. din fabricã?, setul auto porneºte 
automat.

Setarea limbii de afiºare ºi a modului de utilizare
Dacã nu aþi asociat un mod de utilizare la profilul utilizator 
activ, vi se va cere sã selectaþi limba de afiºare care va fi 
utilizatã în setul auto pentru profilul utilizator activ.
Când se afiºeazã Mod utilizare, selectaþi Telefon Bluetooth.

Setul auto începe auto
compatibil care accep
telefonul mobil dorit d
asociere. Este afiºatã o
Când vi se cere acest lu
pe telefonul mobil com
consultaþi Asocierea la

! Dacã telefonul mo
modul de accesare
va funcþiona autom
manuale. Pentru m
disponibile în mod
pagina 20.

! Dacã setul auto nu
verificaþi mai întâi
sistemul Bluetooth
pentru de alte apa
cu sistem Bluetoot
datoritã perturbaþi
corecte.

! Când asociaþi un t
cartelei SIM, în set
formatã din 16 car
parolã numericã: în
a ºterge parola Blu
cod numeric aleato
editorul de cifre al
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ilor din contacte de pe telefonul mobil
 apoi dacã doriþi sã copiaþi în memoria lui 
cte memorate pe cartela SIM de la 
l mobil compatibil. Înregistrãrile de 
uto vor fi suprascrise. Pentru mai multe 
Preluare setãri la pagina 67.

iliþi automat o conexiune prin sistemul 
rã acceptare separatã ºi fãrã autorizare, 
aþi opþiunea Solicitare autorizare de pe 

þi cã vor fi transferate atât înregistrãrile 
e cartela SIM a telefonului mobil cât ºi 
nternã a telefonului.

lucru
to acceseazã cartela SIM instalatã în 
tibil pentru a se conecta la reþeaua 
o poate fi acum utilizat în modul de 
.
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Aceastã opþiune vã permite sã asociaþi setul cu un telefon 
mobil compatibil care acceptã profilul de accesare a cartelei 
SIM prin Bluetooth ºi care genereazã în timpul asocierii o 
parolã numericã aleatoare formatã din 16 caractere. 
Aceastã parolã numericã poate fi apoi introdusã în setul 
auto.

Introducerea codului PIN
Dacã vi se solicitã sã introduceþi un cod PIN, introduceþi codul 
PIN al cartelei SIM aflate la distanþã, instalatã în telefonul 
mobil compatibil. Acesta este afiºat pe ecran ca ****. Apãsaþi 

 pentru a confirma. Setul auto vã va întreba apoi dacã 
doriþi sã memoraþi codul PIN pentru autorizãri ulterioare 
automate.

! Dacã funcþiile cartelei Dvs. SIM sunt controlate prin 
introducerea codului PIN (de exemplu alocarea de cheltuieli 
pentru convorbiri în interes de serviciu sau personal), fiþi 
precauþi atunci când aparatul vã cere sã memoraþi codul 
Dvs. PIN.
Vã rugãm sã reþineþi cã sunteþi singura persoanã 
responsabilã pentru orice utilizare necorespunzãtoare ce 
rezultã din memorarea codului PIN.

Dacã aparatul a fost asociat cu succes ºi codul PIN este introdus 
corect, cartela SIM de la distanþã a telefonului mobil compatibil 
selectat este alocatã profilului de utilizator 1.

Transferul înregistrãr
Setul auto vã întreabã
înregistrãrile de conta
distanþã ºi în telefonu
contacte de pe setul a
informaþii, consultaþi 

! Dacã doriþi sã stab
radio Bluetooth, fã
trebuie sã dezactiv
telefonul mobil.

! Vã rugãm sã reþine
de contactele de p
cele din memoria i

Sistemul pregãtit de 
Dupã aceasta, setul au
telefonul mobil compa
mobilã GSM. Setul aut
accesare a cartelei SIM
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 cartelã SIM suplimentarã.
lefoane mobile compatibile care sunt 
ilizarea în modul de operare fãrã comenzi 
agina de Internet Nokia:
com/enhancements/616
uto sunt adaptate cerinþelor 

ºi funcþiile pe care setul auto nu le 
zate de pe telefonul mobil, dacã sunt 
a.

ilizare
fon mobil compatibil care acceptã 
ui Bluetooth fãrã comenzi manuale.
mpatibil este asociat cu setul auto pentru 
ul de operare Bluetooth fãrã comenzi 
ai multe informaþii, consultaþi Asocierea 

mpatibil este pornit, acumulatorul 
cãrcat suficient iar sistemul radio 
ivat.

ricanþi ar putea sã nu accepte toate 
 modul de operare fãrã comenzi manuale.

re fãrã comenzi manuale, conexiunea la 
M este realizatã de telefonul mobil.
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Operaþii disponibile în modul de 
operare fãrã comenzi manuale

Utilizarea setului auto ca unitate de operare fãrã comenzi 
manuale pentru un telefon mobil

Cum funcþioneazã modul de operare fãrã comenzi 
manuale
Setul auto poate fi utilizat ca o unitate de operare fãrã comenzi 
manuale pentru un telefon mobil compatibil care acceptã 
standardul profilului Bluetooth fãrã comenzi manuale. În acest 
scop, setul auto se conecteazã la telefonul mobil compatibil 
utilizând sistemul radio Bluetooth. Setul auto va prelua apoi 
intrãrile ºi ieºirile vocale, precum ºi funcþiile controlate prin 
taste.

Avantaje
Nu este necesarã o
Existã o serie de te
adecvate pentru ut
manuale; vizitaþi p
http://www.nokia.
Meniurile setului a
utilizatorului.
Serviciile de reþea 
acceptã pot fi utili
acceptate de acest

Condiþii pentru ut
Utilizarea unui tele
standardul profilul
Telefonul mobil co
a fi utilizat în mod
manuale. Pentru m
la pagina 60.
Telefonul mobil co
telefonului este în
Bluetooth este act

! Produsele altor fab
funcþiile oferite de

! În modul de opera
reþeaua mobilã GS
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ilor de contacte de pe telefonul mobil
 dacã doriþi sã copiaþi în memoria lui 
cte memorate pe cartela SIM de la 
l mobil compatibil. Înregistrãrile de 
uto vor fi suprascrise. Pentru mai multe 
Preluare setãri la pagina 67.

t mod, trebuie fie sã dezactivaþi opþiunea 
re de pe telefonul mobil, fie sã autorizaþi 
acest telefon.

þi cã vor fi transferate atât înregistrãrile 
e cartela SIM a telefonului mobil cât ºi 
nternã a telefonului.

lucru
 auto cu telefonul mobil compatibil este 
tul poate funcþiona în modul de operare 
.
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Prima utilizare
Când porniþi motorul dupã ce aþi instalat setul auto sau dupã ce 
aþi selectat Revenire la set. din fabricã?, setul auto porneºte 
automat.

Setarea limbii de afiºare ºi a modului de utilizare
Dacã nu aþi asociat un mod de utilizare la profilul utilizator 
activ, vi se va cere sã selectaþi limba de afiºare care va fi 
utilizatã în setul auto pentru profilul utilizator activ.
Când se afiºeazã Mod utilizare, selectaþi Telefon Bluetooth.
Setul auto începe sã caute automat un telefon mobil 
compatibil. Aparatele gãsite sunt afiºate într-o listã. Selectaþi 
telefonul mobil dorit din lista cu aparate ºi iniþiaþi operaþia de 
asociere. În acest scop, trebuie sã introduceþi aceeaºi parolã 
numericã Bluetooth în ambele aparate care urmeazã a fi 
asociate. Dacã doriþi, puteþi sã stabiliþi o parolã numericã 
proprie. Pentru mai multe informaþii, consultaþi Asocierea la 
pagina 60.

! Dacã telefonul mobil acceptã ºi standardul profilului de 
accesare a cartelei SIM, modul de utilizare este setat 
automat pe modul de accesare a cartelei SIM. Pentru mai 
multe informaþii, consultaþi Utilizarea în modul de accesare 
a cartelei SIM la pagina 16.

Transferul înregistrãr
Setul auto vã întreabã
înregistrãrile de conta
distanþã ºi în telefonu
contacte de pe setul a
informaþii, consultaþi 

! Când selectaþi aces
Solicitare autoriza
conexiunea de pe 

! Vã rugãm sã reþine
de contactele de p
cele din memoria i

Sistemul pregãtit de 
Dacã asocierea setului
realizatã cu succes, se
fãrã comenzi manuale
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ilizare
nectat la o antenã GSM externã.
 introdusã în setul auto.

telã SIM dualã sau o cartelã pereche, este 
nul dintre aparate sã poatã fi conectat. 
zorul Dvs. de servicii, ar putea fi necesar 
arat pentru a evita perturbaþiile în 
ãm sã aveþi în vedere informaþiile 

torul Dvs. de reþea.

M auto
uto cu o cartelã SIM auto separatã 
oduceþi o cartelã SIM în blocul radio.

 la îndemâna copiilor mici. Pentru 
maþii referitoare la utilizarea serviciilor 
þi distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar 
servicii, operatorul de reþea sau alt 

tactele sale pot fi deteriorate cu uºurinþã 
doire, astfel cã trebuie sã aveþi grijã când 
ceþi sau scoateþi aceastã cartelã.

cartelei SIM, asiguraþi-vã cã setul auto 
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Utilizarea în modul cartelã SIM auto

Utilizarea setului auto în modul cartelã SIM auto

Cum funcþioneazã modul cartelã SIM auto
Dacã introduceþi o cartelã SIM1 în setul auto, acesta va 
funcþiona ca un telefon auto utilizând antena GSM externã 
conectatã la sistem.

Avantaje
Calitatea vocalã ºi audio este foarte ridicatã ºi antena GSM 
externã utilizatã asigurã condiþii optime pentru transmisie 
ºi recepþie.
Puteþi utiliza întreaga gamã de funcþii a setului auto cu 
meniuri adaptate la cerinþele Dvs.

Condiþii pentru ut
Setul auto este co
O cartelã SIM este

! Dacã utilizaþi o car
posibil ca numai u
În funcþie de furni
sã opriþi celãlalt ap
funcþionare. Vã rug
furnizate de opera

Instalarea cartelei SI
Pentru a utiliza setul a
proprie, trebuie sã intr

   Atenþie:
Nu lãsaþi cartelele SIM
disponibilitate ºi infor
cartelei SIM, contacta
putea fi furnizorul de 
distribuitor.

! Cartela SIM ºi con
prin zgâriere sau în
manipulaþi, introdu
Înaintea instalãrii 
este oprit.

1. de exemplu, o cartelã SIM dualã sau o cartelã pereche
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portul cartelei 
în poziþia 
 fixa în locaºul 
ecþia indicatã 
eþi capacul 

ru cartela SIM auto
re):
l Identification Number - Numãr 
icare) vã protejeazã cartela SIM auto 
 neautorizate. Codul PIN este livrat, 
ã cu cartela SIM.
rvicii ar putea sã vã permitã sã 
l prin care vi se cere sã tastaþi codul PIN 

fre):
fi livrat cu cartela SIM auto ºi este 
ea anumitor funcþii.
K2 (8 cifre):
al Unblocking Key - cod personal de 
esar pentru a schimba un cod PIN blocat. 
ecesar pentru a schimba un cod PIN2 

i nu sunt livrate împreunã cu cartela SIM 
contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.
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Apãsaþi uºor clema de pe carcasa 
blocului radio (1) pentru 
deschidere, apoi ridicaþi 
capacul (2).

Împingeþi prin glisare suportul (3) 
al cartelei SIM, ca în figurã, 
pentru a-l debloca.

Deschideþi suportul cartelei SIM 
ridicându-l ca în figura (4).

Introduceþi cu grijã cartela SIM în 
suport (5). Asiguraþi-vã cã aþi 
introdus corect cartela SIM ºi cã 
faþa cu contacte aurite este 
orientatã spre Dvs.

Împingeþi în jos su
SIM readucându-l 
iniþialã. Pentru a-l
sãu, glisaþi-l în dir
de sãgeatã. Închid
blocului radio.

Coduri de acces pent
Codul PIN (4-8 cif
Codul PIN (Persona
personal de identif
împotriva utilizãrii
de obicei, împreun
Unii furnizori de se
dezactivaþi mesaju
la pornire.
Codul PIN2 (4-8 ci
Codul PIN2 poate 
solicitat la accesar
Codurile PUK ºi PU
Codul PUK (Person
deblocare) este nec
Codul PUK2 este n
blocat.

! Dacã aceste codur
auto, vã rugãm sã 
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lucru
zã în reþeaua mobilã GSM utilizând 

ate funcþiona în modul cartelã SIM auto.
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Prima utilizare
Când porniþi motorul dupã ce aþi instalat setul auto sau dupã ce 
aþi selectat Revenire la set. din fabricã?, setul auto porneºte 
automat.

Setarea limbii de afiºare ºi a modului de utilizare
Dacã nu aþi asociat un mod de utilizare la profilul utilizator 
activ, vi se va cere sã selectaþi limba de afiºare care va fi 
utilizatã în setul auto pentru profilul utilizator activ.
Când se afiºeazã Mod utilizare, selectaþi Cartelã SIM auto.

Introducerea codului PIN
Dacã vi se solicitã sã introduceþi un cod PIN, introduceþi codul 
PIN al cartelei SIM auto. Acesta este afiºat pe ecran ca ****. 
Apãsaþi  pentru a confirma.

! Dacã pe ecran apare mesajul SIM respins, cu toate cã în 
blocul radio a fost introdusã corect o cartelã SIM care a fost 
alocatã profilului utilizator activ, contactaþi operatorul Dvs. 
de reþea sau furnizorul de servicii.

Transferul înregistrãrilor de contacte de pe cartela SIM auto
Dacã în memoria setului auto nu existã înregistrãri de contacte, 
setul auto vã întreabã dacã doriþi sã copiaþi înregistrãrile de 
contacte memorate pe cartela SIM auto în memoria setului 
auto aferentã profilului utilizator care este activ.

! Setul auto utilizeazã înregistrãrile de contacte din memoria 
lui internã ºi nu cele de pe cartela SIM auto utilizatã. Din 
acest motiv, înregistrãrile de pe cartela SIM auto ar trebui 
copiate în memoria setului auto.

Sistemul pregãtit de 
Setul auto se conectea
cartela SIM auto ºi po
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te adecvatã dacã telefonul Dvs. mobil a 
al sau dacã a fost conectat la un set cu 
diul unei conexiuni radio Bluetooth.

 în celãlalt profil de utilizator.
e data asta
 este introdusã o cartelã SIM, aceasta va 
r. Setãrile specifice utilizatorului, cum ar 

 contacte, sunt pãstrate în memorie. 
nire a setului auto, acesta va încerca din 
dul utilizat anterior.

 permite sã iniþiaþi o cãutare a aparatelor 
ul Bluetooth, pentru a selecta un telefon 

ilizat cu setul auto.
te posibil, setul auto selecteazã automat 
a a cartelei SIM; în caz contrar, 
l de operare fãrã comenzi manuale.

 iniþiatã asocierea folosind o parolã 
h. Pentru mai multe informaþii, consultaþi 
a 60.
 selecta ºi modul cartelã SIM auto.
e urgenþã?
 permite sã efectuaþi un apel de urgenþã.
oritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.

ile depind de modul de utilizare selectat.
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3. Prezentare pe scurt a 
principalelor funcþii

Funcþiile prezentate aici sunt descrise doar pe scurt. Pentru 
informaþii mai detaliate, consultaþi referinþele menþionate.

Pornirea setului auto

Setul auto este conectat la sistemul de aprindere, astfel cã, prin 
pornirea motorului, setul auto porneºte automat.
Dacã nu aþi configurat un profil de utilizator activ, consultaþi 
Moduri de utilizare ºi prima utilizare la pagina 15.
Dupã ce este pornit, setul auto încearcã sã acceseze profilul de 
utilizator activ ºi ultimul mod de utilizare selectat. Dacã nu 
puteþi accesa ultimul profil de utilizator selectat, setul auto 
încearcã sã activeze un alt profil de utilizator.
Dacã ultima datã a fost utilizat în modul de operare fãrã 
comenzi manuale sau în modul de accesare a cartelei SIM, setul 
auto utilizeazã sistemul Bluetooth pentru a cãuta telefonul 
mobil compatibil pe care l-aþi utilizat. Dacã setul auto a fost 
utilizat ultima datã în modul cartelã SIM auto, acesta va 
încerca sã acceseze o cartelã SIM din blocul radio.
Dacã setul auto nu poate activa automat un mod de utilizare, 
pe ecran este afiºatã urmãtoarea listã de opþiuni:

Reconectare la utilizatorul 1/2 

Aceastã opþiune es
fost oprit accident
cascã prin interme
Utilizator 2/1
Setul auto comutã
Util. SIM maºinã d
Dacã în setul auto
fi utilizatã tempora
fi înregistrãrile din
La urmãtoarea por
nou sã activeze mo
Mod utilizare
Aceastã opþiune vã
care acceptã sistem
mobil care va fi ut
Dacã acest lucru es
modul de accesare
el selecteazã modu
În acest scop, este
numericã Bluetoot
Asocierea la pagin
Dacã doriþi, puteþi
Efectuaþi un apel d
Aceastã opþiune vã
Alegeþi opþiunea d

! Opþiunile disponib



Apeluri intrate

în utilizator 1 sau Schimbaþi în utilizator 
entru a selecta opþiunea doritã.
ul utilizator selectat.
licite sã introduceþi codul PIN al cartelei 

rmaþii, consultaþi Selectarea unui profil 
.

e sunt disponibile urmãtoarele opþiuni:

pel intrat
pel intrat:

onvorbirea, apãsaþi .

apel intrat
 a respinge un apel intrat.
dacã ocupat este activatã (serviciu de 
 intrate sunt redirecþionate la un alt 
numãrul curierului Dvs. vocal, toate 
fi, de asemenea, redirecþionate la acest 
lte informaþii, consultaþi Redirecþionare 
) la pagina 46.

ui soneriei
fuzorului pentru un apel intrat cu .
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Transferul înregistrãrilor de contacte
Dacã la setul auto este conectat un telefon mobil compatibil, 
puteþi transfera înregistrãrile de contacte din telefonul mobil în 
setul auto utilizând opþiunea Preluare contacte din meniul 
Utilizatori.

! Aceastã funcþie este importantã deoarece nu aveþi acces 
direct la înregistrãrile de contacte memorate pe cartela SIM 
introdusã în setul auto. Pentru a accesa aceste numere de 
telefon, trebuie sã le copiaþi în memoria setului auto.

Dacã utilizaþi o cartelã SIM auto, trebuie sã selectaþi pentru 
transfer un telefon mobil. Pentru mai multe informaþii, 
consultaþi Preluarea contactelor la pagina 65.

Utilizatori multipli
Setul auto poate memora ºi administra date sau setãri pentru 
douã profiluri utilizator diferite. Un profil utilizator include 
înregistrãri de contacte, indicative de nume ºi comenzi vocale 
sau setãri ale setului auto. Astfel, doi utilizatori ce folosesc în 
comun maºina pot accesa datele lor personalizate utilizând 
aceeaºi cartelã SIM prin simpla activare a profilului utilizator 
personal.

  Utilizator 1
  Utilizator 2

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa meniul.
Alegeþi meniul Utilizatori ºi apãsaþi  pentru a-l 
deschide.

Alegeþi Schimbaþi 
2 ºi apãsaþi  p
Va fi activat profil

Este posibil sã vi se so
SIM aflate la distanþã.
Pentru mai multe info
utilizator la pagina 66

Apeluri intrate
Pentru apelurile intrat

Acceptarea unui a
Pentru a accepta un a

Apãsaþi .
Pentru a termina c

Respingerea unui 
Apãsaþi  pentru

Dacã funcþia Deviazã 
reþea) ºi dacã apelurile
numãr, de exemplu la 
apelurile respinse vor 
numãr. Pentru mai mu
apel (serviciu de reþea

Reglarea volumul
Reglaþi volumul di
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ifuzorului

difuzorului cu .

nului

rofonul în cadrul unei convorbiri aflate în 
Mut. Se afiºeazã textul Pus pe mut.

pul unei convorbiri active.
 ºi apãsaþi  pentru a dezactiva 

ru a reactiva microfonul.

l de operare fãrã comenzi manuale pe 
r

 a comuta apelurile intrate sau 
 din modul de operare fãrã comenzi 
 cu cascã fãrã fir.
pecificate în Sistemul de comunicaþie 
ina 59.
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Apel în aºteptare

Dacã funcþia Apel în aºteptare (serviciu de reþea) este activatã, 
vi se va semnala orice apel intrat în timp ce aveþi o convorbire în 
desfãºurare. Aceastã funcþie vã permite sã acceptaþi acest nou 
apel.
Pentru a accepta un apel intrat în timp ce sunteþi angajat într-o 
convorbire:

Apãsaþi .
Primul apel este trecut în aºteptare.
Apãsaþi  pentru a comuta între convorbirea activã ºi cea 
aflatã în aºteptare.
Celãlalt apel este trecut în aºteptare.
Apãsaþi  pentru a încheia o convorbire activã ºi a reveni la 
apelul aflat în aºteptare.

Pentru mai multe informaþii, consultaþi Apel în aºteptare 
(serviciu de reþea) la pagina 48.

Opþiuni în timpul unei convorbiri
În timpul unei convorbiri sunt disponibile urmãtoarele opþiuni:

Mut
Exped. DTMF
Contacte
Apãsaþi  în timpul unei convorbiri active.
Alegeþi opþiunea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.

Reglarea volumului d

Reglaþi volumului 

Dezactivarea microfo

Pentru a dezactiva mic
desfãºurare, selectaþi 

Apãsaþi  în tim
Alegeþi Pus pe mut
microfonul.
Apãsaþi  pent

Comutarea din modu
setul cu cascã fãrã fi

Apãsaþi  pentru
convorbirile active
manuale pe un set

Consultaþi condiþiile s
radio Bluetooth la pag



Apeluri intrate

iri, s-ar putea sã doriþi sã vedeþi 
cte pentru a verifica un numãr sau pentru 
 numãr interlocutorului.
tele:
vorbiri, apãsaþi .
i apãsaþi  pentru a selecta aceastã 

a unui numãr din contacte 
e) la pagina 29 pentru informaþii 
l de parcurgere a contactelor.
a pãrãsi lista de contacte. Convorbirea 
re rãmâne activã.

r vã permite sã înregistraþi fragmente de 
ete sau o conversaþie telefonicã activã.

 locale privind înregistrarea convorbirilor. 
stã funcþie.
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Expedierea tonurilor DTMF

Seriile de tonuri DTMF pot fi utilizate pentru a transmite parole, 
pentru a accesa robotul Dvs. telefonic sau pentru a controla un 
sistem automat de dialog vocal.

În timpul unei convorbiri, apãsaþi .
Alegeþi Exped. DTMF ºi apãsaþi  pentru a selecta aceastã 
opþiune.
Parcurgeþi lista la dreapta pentru a accesa contactele în 
vederea selectãrii unei serii de numere care a fost 
predefinitã ºi memoratã.
Parcurgeþi lista la stânga pentru a introduce o serie de 
numere.
Apãsaþi  pentru a selecta opþiunea doritã.
Dacã aþi accesat înregistrãrile din contacte, alegeþi seria 
definitã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
sau
Pentru a introduce seria de numere doritã, utilizaþi editorul 
de text sau tastatura (receptor auto opþional HSU-4 - 
consultaþi Tastatura alfanumericã la pagina 13).

Dacã este selectat un numãr, acesta este expediat imediat sub 
formã de ton DTMF.

Apãsaþi  pentru a pãrãsi aceastã opþiune. Se revine în 
ecranul de apel. Convorbirea aflatã în desfãºurare rãmâne 
activã.

Contacte

În timpul unei convorb
înregistrãrile de conta
a comunica un anumit
Pentru a vedea contac

În timpul unei con
Alegeþi Contacte º
opþiune.
Consultaþi Formare
(cãutarea unui num
referitoare la modu
Apãsaþi  pentru 
aflatã în desfãºura

Înregistrator

Funcþia de înregistrato
declaraþii verbale, sun

   Observaþie:
Respectaþi toate legile
Nu folosiþi ilegal acea
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nci numere de telefon pentru o 
te, cu diferite simboluri utilizate pentru a 
ele utilizate sunt  (General),  
 (Birou) ºi  (Fax).

Pentru a apela unul din numerele 
memorate pentru un nume:

geþi simbolul sau numãrul de telefon dorit.
 a forma numãrul.

 pronunþând un indicativ vocal care a fost 
 contacte.
 a unui numãr:
azã mesajul Vorbiþi acum.

clar indicativul vocal ce aparþine 

ã a recunoscut indicativul vocal, setul 
cativul vocal aºa cum a fost el înregistrat 
cunde, formeazã automat numãrul 

rmaþii, consultaþi Indicative vocale la 
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Apãsaþi ºi menþineþi apãsat  pentru a începe înregistrarea 
în timpul unei convorbiri telefonice.
Apãsaþi  pentru a opri înregistrarea.

Pentru mai multe informaþii, consultaþi Înregistrator 
la pagina 57.

Funcþii de apel
Sunt disponibile diferite funcþii de apel, în funcþie de modul de 
utilizare selectat.

Formarea unui numãr din contacte 
(cãutarea unui nume)

Puteþi apela un numãr prin simpla 
selectare a acestuia din lista de 
contacte:

În ecranul de aºteptare, alegeþi din dreapta litera doritã a 
alfabetului pentru contacte ºi apãsaþi  pentru a o 
selecta.
Selectaþi cel de-al doilea caracterul  ºi urmãtoarele, în 
acelaºi mod.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat  sau apãsaþi  pentru a 
vedea lista numelor care încep cu caracterul selectat.
Alegeþi numele dorit ºi apãsaþi  pentru a forma numãrul 
memorat împreunã cu numele.

Puteþi aloca maxim ci
înregistrare din contac
le diferenþia. Pictogram
(Mobil), (Acasã), 

Apãsaþi  ºi ale
Apãsaþi  pentru

Apelarea vocalã

Puteþi efectua un apel
ataºat unui numãr din
Pentru apelarea vocalã

Apãsaþi . Se afiºe
Pronunþaþi tare ºi 
numãrului dorit.
Pentru a semnala c
Dvs. auto redã indi
ºi apoi, dupã 1,5 se
alocat.

Pentru mai multe info
pagina 54.



Funcþii de apel

Telefonul înregistreazã numerele de 
telefon corespunzãtoare apelurilor 
nepreluate, primite ºi formate, precum ºi 
ora ºi data convorbirilor Dvs.
rul de apel:
tare, apãsaþi .
pãsaþi  pentru a vedea articolele.
 ºi apãsaþi  pentru a o vizualiza.
dã rapidã pentru a vizualiza lista cu 
umere formate:
tare, apãsaþi .
rit ºi apãsaþi  pentru a-l selecta.

mãrul, apãsaþi .
rmaþii, consultaþi Registru apel 

pel utilizând discul NaviTM

vi pentru a introduce un numãr de 
ctua un apel.
tare, alegeþi la stânga prima cifrã a 
on ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
entru celelalte cifre ce compun numãrul 
nd este afiºat întregul numãr de telefon.

 a forma numãrul.
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Puteþi apela vocal un contact dacã pentru numãrul memorat în 
telefonul mobil a fost înregistrat un indicativ vocal. Reþineþi cã 
sunt utilizate numai contactele stocate în memoria telefonului 
mobil cu indicativele vocale asociate.

Pentru informaþii referitoare la înregistrarea indicativelor 
vocale, consultaþi ghidul utilizatorului pentru telefonul mobil 
pe care îl utilizaþi.

Pentru apelarea vocalã a unui numãr:
Apãsaþi . Se afiºeazã mesajul Vorbiþi acum.
Pronunþaþi tare ºi clar indicativul vocal ce aparþine 
numãrului dorit.
Pentru a semnala cã a recunoscut indicativul vocal, setul 
Dvs. auto redã indicativul vocal aºa cum a fost el înregistrat 
ºi apoi, dupã 1,5 secunde, formeazã automat numãrul 
alocat.

Reapelarea unui numãr
Pentru a reapela un numãr pe care l-aþi format recent, puteþi 
vizualiza o listã cu ultimele numere pe care le-aþi apelat:

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a vedea lista cu 
ultimele numere formate.
Alegeþi numãrul dorit ºi apãsaþi  pentru a-l selecta.
Apãsaþi  pentru a forma numãrul.

Registru apel

Pentru a accesa regist
În ecranul de aºtep
Alegeþi Apeluri ºi a
Alegeþi lista doritã

Puteþi utiliza o coman
ultimele cel mult 10 n

În ecranul de aºtep
Alegeþi numãrul do
Pentru a forma nu

Pentru mai multe info
la pagina 42.

Efectuarea unui a
Puteþi utiliza discul Na
telefon ºi pentru a efe

În ecranul de aºtep
numãrului de telef
Repetaþi operaþia p
de telefon, pânã câ
Apãsaþi  pentru
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 funcþii, este necesar sã efectuaþi unele 
te informaþii, consultaþi Setãri mesaje 

la funcþiile suplimentare sunt prezentate 
.

saj text, se afiºeazã 1 mesaj nou 
l  semnaleazã faptul cã aveþi mesaje 

 text:
tare, apãsaþi  pentru a accesa 

saje ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
ri ºi apãsaþi  pentru a vedea lista 

rit ºi apãsaþi  pentru a-l citi.
arcurge mesajul.
e de un numãr de opþiuni pentru 
selectat.

 receptorul auto HSU-4)
 (numai cu dispozitivul de 
3)
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Efectuarea unui apel utilizând receptorul auto 
HSU-4 (opþional)
Puteþi utiliza tastatura receptorului pentru a introduce un 
numãr de telefon.

Introduceþi numãrul de telefon dorit.
Apãsaþi  pentru a forma numãrul.

Ascultarea mesajelor vocale
Dacã aþi memorat în setul auto numãrul curierului Dvs. vocal, 
puteþi sã-l apelaþi pentru a asculta mesajele vocale:

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Setãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Mesagerie vocalã ºi apãsaþi  pentru a selecta 
acest articol.
Alegeþi Ascultare mesaje vocale ºi apãsaþi  pentru a 
forma numãrul curierului vocal.

! În ecranul de aºteptare, apãsaþi ºi menþineþi apãsat  
pentru a apela direct curierul Dvs. vocal.

! Dacã utilizaþi receptorul auto HSU-4 (opþional), apãsaþi ºi 
menþineþi apãsat  pentru a apela direct curierul Dvs. 
vocal.

Pentru mai multe informaþii, consultaþi Mesaje vocale 
la pagina 50.

Mesaje

Pentru a utiliza aceste
setãri. Pentru mai mul
la pagina 40.
Informaþii referitoare 
în Mesaje la pagina 37

Curier intrãri
Dacã aþi primit un me
recepþionat. Indicatoru
text necitite.
Pentru a citi un mesaj

În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Me
Alegeþi Curier intrã
mesajelor.
Alegeþi mesajul do
Derulaþi pentru a p

Setul Dvs. auto dispun
prelucrarea mesajului 

Apelare
Rãspuns (numai cu
Rãspuns cu ºablon
introducere CUW-
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Retransmitere
Memorare ca ºablon
ªtergere
Copiaþi în telefon
Apãsaþi .
Alegeþi opþiunea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.

Pentru mai multe informaþii, consultaþi Curier intrãri la 
pagina 38.

Alte funcþii ºi opþiuni
Setul auto vã oferã o gamã largã de funcþii ºi opþiuni 
suplimentare. Pentru mai multe informaþii, consultaþi Funcþii de 
meniu la pagina 37.
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 de meniu
 prezintã articolele de meniu în ordinea 

fiºate pe setul auto:
odul de accesare a cartelei SIM ºi modul 

artelã SIM auto

odul de operare fãrã comenzi manuale

ilizare sunt oferite informaþii detaliate 
re articol de meniu. Numerele paginilor 
unt indicate între paranteze, 
niului principal.

ptorul auto HSU-4 împreunã cu setul 
ibile funcþii suplimentare în meniurile 
. Pentru informaþii suplimentare, 
e utilizare al receptorului auto HSU-4.
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4. Meniul
Setul auto Nokia 616 vã oferã o gamã largã de funcþii, care sunt 
grupate în meniuri. Structura meniului poate fi diferitã, în 
funcþie de modul de utilizare selectat.

Accesarea unei funcþii de meniu
Pentru a accesa meniul din ecranul de aºteptare, apãsaþi . 
Puteþi apoi naviga prin meniu folosind urmãtoarele elemente:

Rotiþi discul Navi spre stânga pentru a parcurge în sus o 
listã de opþiuni.
Rotiþi discul Navi spre dreapta pentru a parcurge în jos o 
listã de opþiuni.
Apãsaþi discul Navi pentru a selecta o opþiune doritã.

Apãsaþi aceastã tastã pentru a ºterge o informaþie 
introdusã sau pentru a reveni pe nivelul anterior de meniu 
(a se vedea lista funcþiilor de meniu). Apãsaþi ºi menþineþi 
apãsatã aceastã tastã pentru a ºterge afiºajul ºi pentru a 
reveni în ecranul de aºteptare.

Lista funcþiilor
Urmãtoarele douã liste
în care acestea sunt a

M
c

M

! În acest ghid de ut
referitoare la fieca
corespunzãtoare s
dupã articolele me

! Dacã utilizaþi rece
auto, vor fi dispon
Mesaje ºi Contacte
consultaþi ghidul d



Lista funcþiilor de meniu

) ■ Contacte (pagina 43)
Cãutare
ªtergere
Stare memorie

Pentru tonuri de avertizare, 
consultaþi opþiunea Setãri.
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■ Mesaje (pagina 37)
Creare mesaj*

Expediere
ªtergere text
Utilizare ºablon
Memorare ca ºablon

Curier intrãri
Apel invers
Rãspuns
Retransmitere
Memorare ca ºablon
ªtergere
Copiaþi în telefon

Mesaje expediate*
Deschidere
Detalii
ªtergere

Setãri mesaje
Numãr centru mesaje
Rãspuns prin acelaºi 
centru

Vizualizare ºabloane
Expediere
ªtergere
Creare mesaj
Rãspuns

 

■ Apeluri (pagina 42)
Apeluri nepreluate
Apeluri recepþionate
Numere formate

■ Apeluri (pagina 42)
Apeluri nepreluate
Apeluri recepþionate
Numere formate

■ Contacte (pagina 43
Cãutare
ªtergere
Stare memorie

■ Tonuri (pagina 44)
Volumul soneriei
Ton sonerie
Tonuri de avertizare
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48)

lã

ire

e vocale
ie vocalã

IN
PIN
 închis

sã

e

■ Setãri cont. (pagina 48)

Limba
Setãri iluminare

Cronometru oprire
Tonuri de avertizare
Mesagerie vocalã

Ascultare mesaje vocale
Numãr mesagerie vocalã
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■ Setãri (pagina 45)
Setare orã ºi datã

Setare orã
Format orar
Setarea datei
Format datã

Setãri apel
Expediere numãr propriu

Setat de reþea
Activare
Dezactivare

Deviere apel
Deviazã toate apel. 
vocale
Deviazã dacã ocupat
Deviazã dacã nu 
rãspundeþi
Deviazã dacã nu este 
în arie
Deviazã dacã 
nedisponibil
Anuleazã toate 
devierile

Rãspuns automat
Dezactivare
Activare

Apel în aºteptare
Activare
Anulare
Verif. stare

■ Setãri (pagina 45)
Setare orã ºi datã

Setare orã
Format orar
Setarea datei
Format datã

Rãspuns automat
Dezactivare
Activare

■ Setãri cont. (pagina 
Apelare rapidã*

Activare 
Dezactivare

Setãri telefon
Limba
Setãri iluminare
Afiºare info celu

Activare
Dezactivare

Selecþie reþea
Automatã
Manual

Cronometru opr

Mesagerie vocalã
Ascultare mesaj
Numãr mesager

Modem GPRS
Setãri siguranþã

Solicitare cod P
Schimbare cod 
Grup utilizatori

Implicit
Activare
Dezactivare

Apelare restrân
Activare
Dezactivare
Listã numer
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umai cu receptorul auto opþional HSU-4.

)
active
le asoc.
e

re
izare
luetooth

nexiune

■ Bluetooth (pagina 59)
Vizualizare termin. active
Vizualizare terminale asoc.

ªtergere asociere
Solicitare autorizare
Editare nume Bluetooth
 

Nume Bluetooth
(Set auto)

Vizibilitate

4)

tor 1
1

are

M ºi 

M
lefon

■ Utilizatori (pagina 64)
Preluare contacte
Schimbaþi în utilizator 1
Setãri pt. utilizator 1

Mod utilizare
Mod activ utilizare
Setãri preluare

Memorie SIM ºi 
telefon
Memorie SIM
Memorie telefon
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* Funcþie disponibilã n

■ Setãri cont. (pagina 53)
Setãri egalizator

Difuzor
Difuzor radio

Revenire la set. din fabricã?

■ Setãri cont. (pagina 53)
Setãri egalizator

Difuzor
Difuzor radio

Revenire la set. din fabricã?

■ Voce (pagina 54)
Etichete vocale

Etichetã vocalã nouã
Listã etichete vocale

Redare
Schimbare
ªtergere

Comenzi vocale
Comandã vocalã nouã
Listã comenzi vocale

Redare
Schimbare
ªtergere

■ Înregistr. (pagina 57)
Înregistrare
Redare
ªtergere

■ Bluetooth (pagina 59
Vizualizare termin. 
Vizualizare termina

Creare conexiun
ªtergere asocie
Solicitare autor
Editare nume B

Nume Bluetooth
(Set auto)
Permiteþi a doua co
Vizibilitate

■ Utilizatori (pagina 6
Preluare contacte
Schimbaþi în utiliza
Setãri pt. utilizator 

Mod utilizare
Mod activ utiliz
Setãri preluare

Memorie SI
telefon
Memorie SI
Memorie te
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lor (numai cu receptorul 
                      

tare, apãsaþi  pentru a accesa 

saje ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
aj ºi apãsaþi  pentru a selecta 

alfanumericã de pe receptorul auto 
ajul Dvs. text. Pentru informaþii 
ultaþi Receptorul auto HSU-4 
il separat) la pagina 13.
at de scris mesajul, apãsaþi .
e de o serie de opþiuni pentru prelucrarea 

i apãsaþi  pentru a selecta opþiunea.
alfanumericã pentru a introduce numãrul 
þi  pentru confirmare.
ru opþiunea de Expediere a mesajului.
ile de pe ecran.

 litera doritã a alfabetului pentru 
i  pentru a o selecta.
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5. Funcþii de meniu
Setul auto Nokia 616 poate fi utilizat în diferite moduri. 
Funcþiile de meniu care sunt disponibile depind de modul de 
utilizare selectat.
Sunt disponibile indicatoare care vã aratã care moduri acceptã 
funcþiile de meniu individuale. Pentru mai multe informaþii, 
consultaþi Indicatoare de mod la pagina 15.

Mesaje

Cu setul Dvs. auto puteþi primi ºi citi 
mesaje text scurte ºi, (numai dacã 
utilizaþi receptorul auto HSU-4 
disponibil opþional), puteþi scrie expedia 

ºi memora mesaje text. Toate mesajele sunt stocate în memoria 
pentru mesaje scurte. Totuºi, pentru a expedia propriile mesaje 
scurte, trebuie sã selectaþi Setãri mesaje.

! Când expediaþi mesaje text, setul Dvs. auto ar putea afiºa 
textul Mesaj expediat. Aceasta este numai o indicaþie cã 
mesajul a fost expediat de la setul Dvs. auto la numãrul 
centrului de mesaje programat în telefonul Dvs. Aceasta nu 
înseamnã cã mesajul a ºi fost primit la destinaþie.

Mesajele text sunt afiºate pe telefonul mobil ºi nu pe ecranul 
setului auto.

Crearea mesaje
auto HSU-4 ) 
(Opþional)

În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Me
Alegeþi Creare mes
aceastã opþiune. 
Utilizaþi tastatura 
pentru a scrie mes
suplimentare, cons
(opþional, disponib
Dupã ce aþi termin

Setul Dvs. auto dispun
mesajului.

Expediere
Alegeþi Expediere º
Utilizaþi tastatura 
de telefon ºi apãsa
Apãsaþi  pent
Urmaþi instrucþiun
Sau 
Alegeþi din dreapta
contacte ºi apãsaþ



Mesaje

blon
dã vã permite sã memoraþi ca ºablon un 
ru a utiliza ºablonul, selectaþi Rãspuns cu 
edea lista ºi a expedia mesajul.

ca ºablon ºi apãsaþi  pentru a selecta 

Dacã aþi primit un mesaj text, se afiºeazã 
indicatorul  ºi textul 1 mesaj nou 
recepþionat.
e cãtre setul Dvs. auto sunt afiºate în 
 primite.

 conexiune prin profilul de accesare a 
luetooth cu telefonul Dvs. mobil, toate 
cepþionate de cãtre setul auto sunt 
mat cãtre telefonul mobil.

sunt marcate cu , în timp ce mesajele 
e cu .
a indicatorului SMS  semnaleazã cã 
je este plinã. Pentru a putea expedia sau 
ebuie sã ºtergeþi câteva din mesajele mai 
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Selectaþi cel de-al doilea caracterul  ºi urmãtoarele, în 
acelaºi mod.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat  pentru a vedea lista 
numelor care încep cu caracterele selectate.
Apãsaþi  pentru a selecta numele dorit. 
Apãsaþi  pentru opþiunea de Expediere a mesajului.
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

ªtergere text
Aceastã funcþie vã permite sã ºtergeþi mesajul.

Alegeþi ªtergere text ºi apãsaþi  pentru a selecta 
opþiunea.

Utilizare ºablon
Aceastã opþiune vã permite sã expediaþi mesajele text 
memorate anterior. Selectaþi Utilizare ºablon pentru a vedea o 
listã a ºabloanelor disponibile.

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Mesaje ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Vizualizare ºabloane ºi apãsaþi  pentru a vedea 
o listã a ºabloanelor disponibile. 
Alegeþi ºablonul dorit ºi apãsaþi  pentru a-l selecta.
Parcurgeþi-l pentru a citi integral textul.
Apãsaþi  pentru a expedia mesajul text.
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Memorarea ca ºa
Aceastã opþiune como
mesaj text primit. Pent
ºablon în scopul de a v

Alegeþi Memorare 
opþiunea.

Curier intrãri

Mesajele scurte trimis
ordinea în care au fost

! Dacã aþi realizat o
cartelei SIM prin B
mesajele scurte re
redirecþionate auto

Mesajele text necitite 
text citite sunt marcat
Afiºarea intermitentã 
memoria pentru mesa
primi un mesaj nou, tr
vechi.
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dã vã permite sã memoraþi ca ºablon un 
ru a utiliza ºablonul, selectaþi Rãspuns cu 
edea lista ºi a expedia mesajul.

ite copierea mesajelor primite în telefon.

 mesajele expediate. Sunt disponibile o 
 organizarea mesajelor expediate.
esajelor expediate:
tare, apãsaþi .

i apãsaþi  .
ediate ºi apãsaþi .
rit ºi apãsaþi .
ru a confirma selecþia.
oritã ºi apãsaþi .

ide mesajul text selectat.

ne pentru a vedea numele ºi numãrul de 
ui, precum ºi ora ºi data la care a fost 
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Dacã aþi primit mai mult de un mesaj text:
În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Mesaje ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi opþiunea Curier intrãri ºi apãsaþi  pentru a 
vedea lista mesajelor.
Alegeþi mesajul dorit ºi apãsaþi  pentru a-l citi.
Parcurgeþi mesajul sau a afiºaþi mesajul, expeditorul sau 
numãrul de telefon al expeditorului precum ºi data ºi ora la 
care mesajul a fost primit.

Setul Dvs. auto dispune de un numãr de opþiuni pentru 
prelucrarea mesajului selectat.

Apãsaþi .
Alegeþi opþiunea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.

Apel invers
Aceastã opþiune efectueazã un apel cãtre numãrul de telefon al 
expeditorului.

Rãspuns
Aceastã opþiune vã permite sã scrieþi un mesaj text de rãspuns 
la un mesaj text pe care l-aþi primit. Pentru mai multe 
informaþii, consultaþi Receptorul auto HSU-4 
(opþional, disponibil separat) la pagina 13. Aceastã funcþie este 
disponibilã numai dacã utilizaþi receptorul auto HSU-4 
(opþional).

Retransmitere
Aceastã opþiune retransmite un mesaj text la un alt numãr.

Memorare ca ºablon
Aceastã opþiune como
mesaj text primit. Pent
ºablon în scopul de a v

Copiaþi în telefon
Aceastã opþiune perm

Mesaje expediate
Setul auto memoreazã
serie de opþiuni pentru
Pentru a vedea lista m

În ecranul de aºtep
Selectaþi Mesaje º
Alegeþi Mesaje exp
Alegeþi mesajul do
Apãsaþi  pent
Alegeþi opþiunea d

Deschidere
Aceastã opþiune desch

Detalii
Selectaþi aceastã opþiu
telefon al destinatarul
expediat mesajul text.



Mesaje

anelor

memora maxim 10 ºabloane care pot fi 
ext. Cinci ºabloane standard sunt 
to încã de la livrare ºi mai puteþi memora 
te din mesajele text care v-au fost 
þi receptorul auto HSU-4 (opþional), 

vs. ºabloane de mesaje text.
 ºabloane de mesaje text:
tare, apãsaþi  pentru a accesa 

aje ºi apãsaþi  pentru a vedea opþiunile.
 ºabloane ºi apãsaþi   pentru a vedea 

loanelor ºi apãsaþi  pentru a selecta 

ru a confirma selecþia.
toarele opþiuni:

i apãsaþi  pentru a selecta opþiunea.
cte numãrul de telefon al destinatarului 
mãrul dorit.
ablonul, apãsaþi .
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ªtergere
Aceastã opþiune ºterge un mesaj text.

Setãri mesaje

Pentru a putea expedia mesaje text, trebuie sã efectuaþi unele 
setãri în setul Dvs. auto.

Numãrul centrului de mesaje
Acest numãr îl obþineþi de la furnizorul Dvs. de servicii.

! Aceastã opþiune memoreazã numãrul de telefon al centrului 
de mesaje, de care aveþi nevoie pentru a expedia mesaje 
text.

Rãspuns prin acelaºi centru de mesaje (serviciu de reþea)
Rãspunsurile la mesajele scurte sunt prelucrate în mod normal 
de centrul SMS la care este abonat expeditorul. Opþiunea 
Rãspuns prin acelaºi centru permite destinatarului mesajului 
Dvs. sã expedieze un rãspuns utilizând centrul Dvs. de mesaje.
Pentru a efectua aceste setãri:

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Mesaje ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi meniul Setãri mesaje ºi apãsaþi  pentru a 
deschide meniul.
Alegeþi opþiunea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Vizualizarea ºablo

Setul Dvs. auto poate 
expediate ca mesaje t
disponibile în setul au
încã cinci ºabloane lua
expediate. Dacã utiliza
puteþi crea propriile D
Pentru a vedea lista cu

În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Mes
Alegeþi Vizualizare
lista.
Parcurgeþi lista ºab
ºablonul dorit.
Apãsaþi  pent

Sunt disponibile urmã
Expediere
ªtergere

Expediere
Alegeþi Expediere º
Selectaþi din conta
sau introduceþi nu
Pentru a expedia º
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oritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
ile de pe ecran.

rmite sã vizualizaþi cartea de vizitã sau 
cepþionat.

i de vizitã
rmite sã memoraþi o carte de vizitã în 
 Dacã se stabileºte o conexiune radio prin 
cartelei SIM prin Bluetooth cu telefonul 
izitã este retransmisã automat la 

arte de vizitã sau un articol de agendã 
parat compatibil care utilizeazã sistemul 
b forma unui mesaj text.
 carte de vizitã sau un articol de agendã:

ru a confirma primirea mesajului.
ere ºi apãsaþi  pentru a selecta 

oth sau Prin mesaj text ºi apãsaþi  
þiunea doritã.

 care doriþi sã expediaþi mesajul ºi apãsaþi 
ecta.

itere
mite sã memoraþi în setul auto o carte de 
ã o retransmiteþi simultan cãtre un 
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ªtergere
Utilizaþi aceastã opþiune pentru a ºterge ºabloanele pe care 
le-aþi memorat pornind de la mesajele text primite ºi apoi 
memorate.

Alegeþi ªtergere ºi apãsaþi  pentru a selecta opþiunea.

! Puteþi ºterge ºabloanele pe care le-aþi memorat din 
mesajele scurte ce v-au fost expediate, dar vã rugãm sã 
reþineþi cã nu puteþi ºterge cele cinci ºabloane standard 
memorate în setul auto.

Primirea ºi retransmiterea datelor

Funcþiile de meniu care sunt disponibile depind de modul de 
utilizare selectat. Puteþi recepþiona sau retransmite date, cum 
ar fi cãrþi de vizitã sau articole din agendã, de la sau cãtre un alt 
telefon mobil, fie prin sistemul Bluetooth, fie sub forma unor 
mesaje text.

Primirea unei cãrþi de vizitã sau a unui articol de agendã
Dacã aþi primit o carte de vizitã sau un articol de agendã 
printr-o legãturã Bluetooth sau sub forma unui mesaj text, 
puteþi selecta oricare dintre urmãtoarele opþiuni:

Afiºare
Memorare
Retransmitere
Memorare ºi retransmitere
Eliminare

Alegeþi opþiunea d
Urmaþi instrucþiun

Vizualizare
Aceastã opþiune vã pe
articolul de agendã re

Memorarea unei cãrþ
Aceastã opþiune vã pe
memoria setului auto.
profilul de accesare a 
Dvs. mobil, cartea de v
telefonul mobil.

Retransmitere
Puteþi retransmite o c
recepþionat cãtre un a
radio Bluetooth sau su
Pentru a retransmite o

Apãsaþi  pent
Alegeþi Retransmit
aceastã opþiune.
Alegeþi Prin Blueto
pentru a selecta op
Alegeþi aparatul la

 pentru a-l sel

Memorare ºi retransm
Aceastã opþiune vã per
vizitã recepþionatã ºi s



Registru apel

e

a ultimelor maxim 10 apeluri înregistrate:
tare, apãsaþi  pentru a accesa 

luri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
reluate ºi apãsaþi  pentru a vedea 

þi apãsat  pentru a reveni în ecranul de 

ate

 ultimelor maxim 10 numere înregistrate 
lat:
tare, apãsaþi  pentru a accesa meniul.
luri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
epþionate ºi apãsaþi  pentru a vedea 
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aparat mobil compatibil, utilizând sistemul radio Bluetooth sau 
sub forma unui mesaj text.

Eliminare
Selectaþi aceastã opþiune dacã nu doriþi sã memoraþi cartea de 
vizitã sau articolul de agendã.

Registru apel

Telefonul înregistreazã numerele de 
telefon corespunzãtoare apelurilor 
nepreluate, primite ºi formate, precum ºi 
ora ºi data convorbirilor Dvs.

! Telefonul înregistreazã apelurile ratate ºi apelurile primite 
numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii, dacã telefonul 
este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire.

! În aceste liste puteþi vedea ultimele cel mult 10 apeluri 
efectuate sau primite la telefonul Dvs. precum ºi ultimele 
cel mult 10 numere pe care le-aþi format. Ele sunt 
disponibile pentru informarea Dvs. Articolul cel mai recent 
este afiºat în capul listei.

Pentru fiecare articol din registrul de apel sunt disponibile trei 
opþiuni: Apelare, Ora apelului sau ªtergere.

Selectaþi o înregistrare din lista doritã ºi apãsaþi .
Alegeþi opþiunea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Apeluri nepreluat

Pentru a vedea o listã 
În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Ape
Alegeþi Apeluri nep
lista.
Parcurgeþi lista.
Apãsaþi ºi menþine
aºteptare.

Apeluri recepþion

Pentru a vedea o listã a
de la care aþi fost ape

În ecranul de aºtep
Alegeþi meniul Ape
Alegeþi Apeluri rec
lista.
Parcurgeþi lista.



Contacte

43

registrãri de contact care trebuie copiate 
nului mobil compatibil prin intermediul 
th depãºeºte spaþiul disponibil din 
to, nu vor fi copiate toate înregistrãrile.
e din lista de contacte (de exemplu 
 utilizat în mod implicit numãrul general 
umãr.

 ºi numerelor

ta cu nume ºi numere de telefon din 

prima literã a numelui cãutat ºi apãsaþi 
lecta.
 toate numele memorate în lista Dvs. de 
p cu litera selectatã. Ele sunt listate în 

mele dorit.
soana respectivã, apãsaþi .
ercarea de apelare sau a termina un apel, 

ecranul de aºteptare, apãsaþi .
rmaþii, consultaþi Formarea unui numãr 
unui nume) la pagina 29.
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Numere formate

Puteþi utiliza o comandã rapidã pentru a vedea lista ultimelor 
maxim 10 numere formate, pornind de la ecranul de aºteptare: 
apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .
Sau, pentru a vedea lista numerelor formate:

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Apeluri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Numere formate ºi apãsaþi  pentru a vedea lista.
Parcurgeþi lista.

Contacte

Toate înregistrãrile pe care le-aþi fãcut în 
lista de contacte sunt memorate în 
memoria internã a setului auto. Puteþi, 
de asemenea, sã copiaþi în setul Dvs. 

auto înregistrãri de pe o cartelã SIM sau de pe un telefon mobil 
compatibil care acceptã sistemul radio Bluetooth. Pentru mai 
multe informaþii, consultaþi Preluarea contactelor la pagina 65.
Pentru fiecare profil utilizator, în memoria setului auto pot fi 
memorate pânã la 1000 de nume împreunã cu pânã la 5 numere 
de telefon pentru fiecare nume.

! Dacã numãrul de în
din memoria telefo
sistemului Bluetoo
memoria setului au

Când selectaþi un num
pentru a-l apela), va fi
dacã nu selectaþi alt n

Cãutarea numelor

Puteþi accesa rapid lis
ecranul de aºteptare:

Alegeþi la dreapta 
 pentru a o se

Acum puteþi vedea
contacte, care înce
ordine alfabeticã.
Alegeþi din listã nu
Pentru a apela per
Pentru a anula înc
apãsaþi .
Pentru a reveni în 

Pentru mai multe info
din contacte (cãutarea



Setãrile sunetului de apel

lui de apel

Puteþi alege sunetul de apel dorit pentru 
apelurile intrate, puteþi schimba volumul 
sonor ºi puteþi activa sau dezactiva 
sunetele de avertizare.
tare, apãsaþi  pentru a accesa 

uri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
oritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
ile de pe ecran.

l de operare fãrã comenzi manuale, 
ate setãrile pentru tonuri de pe telefonul 
avi  pentru a regla volumul sonor al 

operare fãrã comenzi manuale, telefonul 
edarea sunetului de apel personalizat 
lui auto, atunci setul auto va utiliza 
ndard.

zã volumul difuzorului la intrarea unui 
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ªtergerea înregistrãrilor de contact

Puteþi ºterge unul sau mai multe nume ºi numerele de telefon 
asociate din lista de contacte.

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Contacte ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi ªtergere ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 
articol.
Alegeþi opþiunea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Verificarea stãrii memoriei

Aceastã opþiune vã permite sã vedeþi spaþiul rãmas disponibil în 
memoria setului auto (în %).

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Contacte ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Stare memorie ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 
articol.
Puteþi vedea acum starea memoriei afiºatã pe ecran.

Setãrile sunetu

În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Ton
Alegeþi opþiunea d
Urmaþi instrucþiun

Dacã vã aflaþi în modu
trebuie sã efectuaþi to
mobil. Utilizaþi discul N
sunetului de apel.

! Dacã, în modul de 
mobil nu acceptã r
prin difuzorul setu
sunetul de apel sta

Volumul soneriei

Aceastã opþiune setea
apel.
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Puteþi personaliza un numãr de setãri ale 
setului Dvs. auto.

rã comenzi manuale, setãrile depind în 
 efectuate pe telefonul mobil. Pentru 
e, consultaþi ghidul utilizatorului aferent 
patibil pe care îl utilizaþi.

tei

tare, apãsaþi  pentru a accesa 

ãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
i apãsaþi  pentru a selecta acest 

ºi apãsaþi  pentru a selecta aceastã 

le pentru a seta ora. Apãsaþi  pentru 
atã ºi a continua cu minutele.
e mai sus pentru a seta minutele.
 de mai sus pentru a accesa opþiunile 
a datei ºi Format datã precum ºi pentru a 
rite.
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Folosiþi discul Navi  pentru a regla volumul sunetului 
de apel în timp ce setul auto sunã în scopul de a vã semnala 
un apel intrat, sau folosiþi discul respectiv pentru a modifica 
volumul difuzorului în timpul unei convorbiri.

Ton sonerie

Aceastã opþiune vã oferã o gamã de sunete de apel din care 
puteþi alege. Selectaþi sunetul de apel cu care doriþi sã vã fie 
semnalat un apel intrat.

Tonuri de avertizare

Aceastã opþiune vã permite sã activaþi sau sã dezactivaþi 
sunetele speciale de atenþionare.

În modul de operare fãrã comenzi manuale, unele tonuri de 
avertizare sunt generate de telefonul mobil. Aceste tonuri pot fi 
activate sau dezactivate numai de pe telefonul mobil.

Setãri

În modul de operare fã
primul rând de setãrile
informaþii suplimentar
telefonului mobil com

Setarea orei ºi da

În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Set
Alegeþi Setãri orã º
articol.
Alegeþi Setare orã 
opþiune.
Parcurgeþi numere
a prelua ora select
Repetaþi operaþia d
Repetaþi procedura
Format orar, Setare
efectua setãrile do



Setãri

serviciu de reþea)

 redirecþiona apelurile intrate la un alt 
 numãrul curierului Dvs. vocal). Pentru 
u furnizorul Dvs. de servicii.
ã o gamã largã de opþiuni, prezentate în 

. vocale
direcþioneazã toate apelurile vocale 

at
direcþioneazã apelurile vocale când 
lefon este ocupat sau când respingeþi un 

spundeþi
direcþioneazã toate apelurile vocale la 

i.
ste în arie
direcþioneazã apelurile vocale când vã 
i de acoperire a reþelei.
ponibil
direcþioneazã toate apelurile vocale care 
ând nu sunteþi disponibil.
vierile
uleazã toate opþiunile active de 
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Setãri apel

Aceastã opþiune vã permite sã setaþi o serie de funcþii de apel în 
setul Dvs. auto. Pentru a efectua setãrile de apel:

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru accesarea 
meniului.
Alegeþi meniul Setãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Setãri apel ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 
articol.

Expediere numãr propriu (serviciu de reþea)

Setat de reþea
Aceasta activeazã setarea pe care aþi convenit-o cu 
operatorul Dvs. de reþea.
Activare
Aceastã opþiune activeazã codul Dvs. de identificare 
apelant: persoana pe care o apelaþi poate vedea numãrul 
setului Dvs. auto.
Dezactivare
Dacã nu doriþi ca numãrul Dvs. sã fie expediat 
corespondentului apelat, folosiþi aceastã opþiune pentru a 
vã dezactiva codul de identificare apelant.
Alegeþi opþiunea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.

Redirecþionare apel (

Cu Deviere apel puteþi
numãr (de exemplu la
detalii luaþi legãtura c
Setul Dvs. auto vã ofer
continuare:

Deviazã toate apel
Aceastã opþiune re
intrate.
Deviazã dacã ocup
Aceastã opþiune re
numãrul Dvs. de te
apel intrat.
Deviazã dacã nu rã
Aceastã opþiune re
care nu rãspundeþ
Deviazã dacã nu e
Aceastã opþiune re
aflaþi în afara arie
Deviazã dacã nedis
Aceastã opþiune re
vã sunt adresate, c
Anuleazã toate de
Aceastã opþiune an
redirecþionare.
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in fabricã pentru aceastã duratã este de 
irecþionãrile active ale apelurilor sunt 
 de cãtre un indicator. Pentru mai multe 

aþi Indicatoarele de pe afiºaj la pagina 10.

a telefonul sã rãspundã automat la un 
im sunet de apel, dacã setul auto este 
modul dezactivat. Puteþi activa sau 
cþie dupã dorinþã. Pentru mai multe 
MODUL DECONECTAT la pagina 5.

uncþie, trebuie sã vã asiguraþi cã sunetul 
cient de puternic pentru a vã semnala 
caz contrar, vã puteþi expune riscului ca 
conversaþiile pe care le purtaþi în 

 de rãspuns automat:
tare, apãsaþi  pentru accesarea 

ãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
 ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 

ãspuns automat ºi apãsaþi  pentru a 
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Pentru a efectua setãrile de redirecþionare a apelurilor:
În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru accesarea 
meniului.
Alegeþi meniul Setãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Setãri apel ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 
articol.
Alegeþi opþiunea Deviere apel ºi apãsaþi  pentru a o 
selecta.
Alegeþi opþiunea de redirecþionare doritã ºi apãsaþi  
pentru a o selecta.

Puteþi selecta oricare din cele patru opþiuni pentru fiecare din 
funcþiile disponibile de redirecþionare:

Activare
Aceastã opþiune vã permite sã selectaþi numãrul de 
Mesagerie vocalã sau orice alt numãr la care doriþi sã 
redirecþionaþi apelurile Dvs. vocale.
Anulare
Aceastã opþiune dezactiveazã o funcþie de redirecþionare a 
apelurilor.
Verif. stare
Aceastã opþiune vã permite sã verificaþi starea unei funcþii 
de redirecþionare a apelurilor.
Aºteptare
Aceastã opþiune seteazã durata de timp dupã care un apel 
intrat urmeazã sã fie redirecþionat dacã nu rãspundeþi. 
Aceasta este disponibilã numai dacã aþi activat opþiunea 
Deviazã dacã nu rãspundeþi.

! Setarea originalã d
cinci secunde. Red
semnalate pe ecran
informaþii, consult

Rãspuns automat

Aceastã funcþie face c
apel intrat dupã un pr
pornit ºi nu se aflã în 
dezactiva aceastã fun
informaþii, consultaþi 

   Atenþie:
Dacã activaþi aceastã f
de apel este setat sufi
primirea unui apel. În 
un apelant sã asculte 
autovehicul.

Pentru a activa funcþia
În ecranul de aºtep
meniului.
Alegeþi meniul Set
Alegeþi Setãri apel
articol.
Alegeþi opþiunea R
o selecta.



Setãri

 a accepta un apel intrat în timp ce 
r-o convorbire activã.
ecut în aºteptare.

a încheia o convorbire activã ºi a reveni la 
ptare.

rmite sã efectuaþi urmãtoarele setãri în 

rã comenzi manuale, majoritatea 
ate în telefonul mobil pe care-l utilizaþi.

rmite sã selectaþi limba pentru textele 

xtului afiºat:
tare, apãsaþi  pentru a accesa 

ãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide. 
on ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 
48 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Alegeþi Activare sau Dezactivare ºi apãsaþi  pentru a 
selecta setarea doritã.

Apel în aºteptare (serviciu de reþea)

Dacã funcþia Apel în aºteptare este activatã, vi se va semnala 
orice apel intrat în timp ce aveþi o convorbire în desfãºurare. 
Aceastã funcþie vã permite sã acceptaþi acest nou apel.
Pentru a activa funcþia de apel în aºteptare:

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru accesarea 
meniului.
Alegeþi meniul Setãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Setãri apel ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 
articol.
Alegeþi opþiunea Apel în aºteptare ºi apãsaþi  pentru a o 
selecta.
Alegeþi setarea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.

Puteþi alege între trei opþiuni aferente acestei funcþii:
Activare
Aceastã opþiune activeazã serviciul de apel în aºteptare.
Anulare
Aceastã opþiune dezactiveazã serviciul de apel în aºteptare.
Verif. stare
Aceastã opþiune vã permite sã verificaþi dacã serviciul este 
sau nu activ pentru setul Dvs. auto.

Apãsaþi  pentru
sunteþi angajat înt
Primul apel este tr

Apãsaþi  pentru 
apelul aflat în aºte

Setãri telefon

Aceastã opþiune vã pe
setul Dvs. auto.

În modul de operare fã
setãrilor trebuie efectu

Limba

Aceastã opþiune vã pe
afiºate.
Pentru a seta limba te

În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Set
Alegeþi Setãri telef
articol.
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este activatã, sunt afiºate informaþii 
misie pe care o utilizaþi. Totuºi, puteþi 
e reþea numai dacã telefonul este 
 celularã bazatã pe sistemul MCN 
rk - reþea microcelularã).

re urmeazã sã se conecteze setul Dvs. 
 manual sau automat.

ecteazã automat o reþea celularã 
ilã în zonã.

 de reþele celulare disponibile ºi puteþi 
 care are un acord de accesibilitate cu 
vs. de domiciliu. Setul auto funcþioneazã 
ânã când se selecteazã modul automat 
ntroduce în telefon o altã cartelã SIM.
ua celularã doritã:
tare, apãsaþi  pentru a accesa 

ãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
on ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Alegeþi Limba ºi apãsaþi  pentru a selecta aceastã 
opþiune.
Alegeþi limba doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.

Dacã este selectatã opþiunea Automatã, telefonul selecteazã 
automat limba conform informaþiilor de pe cartela SIM.

Iluminarea ecranului

Puteþi seta intensitatea de iluminare a ecranului pentru un 
confort sporit la citirea informaþiilor afiºate. Pentru a regla 
iluminarea:

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru accesarea 
meniului.
Alegeþi meniul Setãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide. 
Alegeþi Setãri telefon ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 
articol.
Alegeþi Setãri iluminare ºi apãsaþi  pentru a selecta 
aceastã opþiune.
Alegeþi nivelul de iluminare dorit ºi apãsaþi  pentru a-l 
selecta.

Afiºare info celulã

Când aceastã funcþie 
despre celula de trans
utiliza acest serviciu d
înregistrat într-o reþea
(Micro Cellular Netwo

Selecþie reþea

Reþeaua celularã la ca
auto poate fi selectatã

Automatã
Setul Dvs. auto sel
adecvatã, disponib
Manual
Puteþi vedea o listã
selecta orice reþea
operatorul reþelei D
în modul manual p
sau pânã când se i

Pentru a selecta reþea
În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Set
Alegeþi Setãri telef
articol.
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on ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 

u oprire ºi apãsaþi  pentru a selecta 

a la valoarea doritã.
ru a activa temporizatorul.
emnaleazã faptul cã temporizatorul este 

icii vã poate oferi un serviciu de mesaje 
 sã-l implementaþi înainte de a putea 
. Pentru a accesa acest curier vocal, 
umãrul lui în setul Dvs. auto. Furnizorul 
urniza informaþii suplimentare asupra 
a comunica numãrul curierului vocal 

e vocale sunt disponibile pentru aparatul 
atele de pe cartela SIM.

 vocale

jele vocale:
tare, apãsaþi  pentru a accesa 
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Alegeþi Selecþie reþea ºi apãsaþi  pentru a selecta 
aceastã opþiune.
Alegeþi setarea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran.

Cronometru oprire

Setul Dvs. auto dispune de un temporizator de oprire, care 
menþine telefonul în funcþiune pe durata de timp setatã, chiar 
dacã motorul autovehiculului este oprit. Dupã ce opriþi motorul 
autovehiculului din cheia de contact, setul auto rãmâne în 
funcþiune pe durata de timp setatã în Cronometru oprire. 
Dacã sunteþi angajat într-o convorbire când opriþi motorul, 
cronometrul de oprire nu începe numãrãtoarea inversã pânã ce 
convorbirea activã nu este terminatã. 

! Setarea originalã din fabricã pentru cronometrul de oprire 
este de zero minute. Temporizarea la oprire este limitatã la o 
duratã maximã de 24 ore.

! Nu uitaþi cã setul auto descarcã acumulatorul 
autovehiculului. Când setaþi temporizatorul de oprire, 
aveþi grijã sã nu descãrcaþi prea mult acumulatorul 
autovehiculului Dvs.

Pentru a seta cronometrul de oprire:
În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Setãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.

Alegeþi Setãri telef
articol.
Alegeþi Cronometr
aceastã opþiune.
Setaþi temporizare
Apãsaþi  pent

Un mesaj pe ecran vã s
setat.

Mesaje vocale

Furnizorul Dvs. de serv
vocale, pe care trebuie
primi astfel de mesaje
trebuie sã memoraþi n
Dvs. de servicii vã va f
acestui serviciu ºi vã v
pentru telefonul Dvs.
Funcþiile pentru mesaj
activ, care acceseazã d

Ascultarea mesajelor

Pentru a asculta mesa
În ecranul de aºtep
meniul.
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RS (serviciu de reþea)

. auto ca modem pentru a permite 
 Reþineþi, totuºi, cã pentru aceasta aveþi 
 acces GPRS. Contactaþi operatorul Dvs. 
l Dvs. de servicii pentru mai multe 

ul GPRS:
aþi la serviciul GPRS al operatorului Dvs. 
nizorului Dvs. de servicii.
elevante privind disponibilitatea GPRS ºi 
ontactaþi operatorul Dvs. de reþea sau 

servicii.
entru utilizarea aplicaþiilor GPRS trebuie 
 Dvs. auto.
 punct de acces GPRS:
tare, apãsaþi  pentru a accesa 

ãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
RS ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 

 un nou punct de acces GPRS sau pentru 
ct existent, apãsaþi din nou .
ru a selecta opþiunea Editaþi punctul de 
ce caracterele alfanumerice ale punctului 
izând editorul de text al discului Navi.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Alegeþi meniul Setãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Mesagerie vocalã ºi apãsaþi  pentru a selecta 
acest articol.
Alegeþi Ascultare mesaje vocale ºi apãsaþi  pentru a 
selecta aceastã opþiune.

! Apãsaþi ºi menþineþi apãsat  pentru a forma direct 
numãrul curierului vocal.

Introducerea numãrului curierului Dvs. vocal 

Pentru a introduce numãrul curierului Dvs. vocal:
În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Setãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Mesagerie vocalã ºi apãsaþi  pentru a selecta 
acest articol.
Alegeþi Numãr mesagerie vocalã ºi apãsaþi  pentru a 
selecta aceastã opþiune.
Utilizaþi editorul de numere al discului Navi pentru a 
introduce numãrul.
Dacã aþi selectat o cifrã incorectã, apãsaþi  pentru a o 
ºterge.
Pentru a memora numãrul, apãsaþi OK în editorul de numere 
al discului Navi sau apãsaþi .

Setãri modem GP

Puteþi utiliza setul Dvs
conectarea prin GPRS.
nevoie de un punct de
de reþea sau furnizoru
informaþii.
Pentru a utiliza servici

Trebuie sã vã abon
de reþea sau al fur
Pentru informaþii r
setãrile necesare, c
furnizorul Dvs. de 
Setãrile necesare p
memorate în setul

Pentru a configura un
În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Set
Alegeþi Modem GP
articol.
Pentru a configura
a modifica un pun
Apãsaþi  pent
acces? ºi a introdu
de acces GPRS util
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IN pentru cartela SIM auto
rmite sã schimbaþi codul PIN al cartelei 
blocul radio al setului auto. Reþineþi cã 
de numai numere de la 0 la 9.

rmaþii, consultaþi Coduri de acces pentru 
gina 23.

s
 de reþea care specificã un grup de 
teþi apela sau care vã pot apela. Pentru 
consultaþi operatorul Dvs. de reþea sau 
icii.
opþiuni aferente acestui serviciu:

e efectuate de furnizorul Dvs. de servicii.

chis de utilizatori este activ.

chis de utilizatori este dezactivat.

ixe pentru cartela SIM auto
lurile efectuate la numere selectate de 
funcþie este acceptatã de cartela SIM 
a ºi pentru a edita numerele din aceastã 
odul PIN2.

zaþi aceastã funcþie atunci când accesaþi 
 telefon mobil compatibil conectat la 
n profilul de accesare a cartelei SIM prin 
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Pentru a memora numele punctului de acces, apãsaþi OK în 
editorul de text al discului Navi sau apãsaþi .
Dacã aþi fãcut o greºealã la selectarea unui caracter, apãsaþi 

 pentru a-l ºterge. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã aceastã 
tastã dacã doriþi sã ºtergeþi întreaga înregistrare.

Pentru informaþii suplimentare ºi pentru descãrcarea 
driverelor de modem pentru calculatorul ºi/sau laptopul Dvs., 
vizitaþi pagina de Web Nokia la adresa 
www.nokia.com\enhancements\616.

Tarife GPRS
Puteþi fi taxat pentru transmisii de date GPRS sau pentru o 
aplicaþie care utilizeazã serviciul GPRS. Pentru mai multe 
informaþii privind tarifarea, consultaþi operatorul Dvs. de reþea 
sau furnizorul Dvs. de servicii.

Setãri pentru siguranþã

! Pentru unele setãri de siguranþã (de exemplu, când apelurile 
sunt restricþionate la un grup restrâns de utilizatori sau la 
apelarea numerelor fixe), poate fi posibilã efectuarea de 
apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în 
aparatul Dvs.

Solicitare cod PIN pentru cartela SIM auto
Utilizaþi aceastã opþiune pentru a configura setul auto sã 
solicite codul PIN al cartelei SIM auto instalatã în blocul radio 
la fiecare pornire a telefonului. Reþineþi cã anumiþi furnizori nu 
permit dezactivarea funcþiei de solicitare a codului PIN.

Schimbarea codului P
Aceastã opþiune vã pe
SIM auto instalatã în 
aceste coduri pot inclu
Pentru mai multe info
cartela SIM auto la pa

Grup utilizatori închi
Acesta este un serviciu
persoane pe care le pu
mai multe informaþii, 
furnizorul Dvs. de serv
Puteþi alege între trei 

Implicit
Sunt active setãril
Activare
Serviciul de grup în
Dezactivare
Serviciul de grup în

Apelarea numerelor f
Puteþi restricþiona ape
telefon, dacã aceastã 
auto. Pentru a memor
listã, aveþi nevoie de c

! Dacã doriþi sã utili
cartela SIM a unui
setul Dvs. auto pri
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ã o serie de opþiuni pentru redarea printr-

la difuzorul SP-2, livrat în pachetul de 

oarele compatibile ale sistemului de 
vehicul utilizând intrarea audio a 
 auto. Dacã selectaþi aceastã opþiune, 

n mod adecvat nivelul audio.
ifuzor compatibil din instalaþia de 
ehiculului, printr-un releu suplimentar 
ea audio la difuzorul respectiv (articol 
ul de vânzare). Vã rugãm sã solicitaþi 
litate a tehnicianului de service care 
s. auto.
ea doritã:
tare, apãsaþi  pentru a accesa 

ãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
izator ºi apãsaþi  pentru a selecta 

 Difuzor radio ºi apãsaþi  pentru a 
oritã.
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Bluetooth, trebuie sã efectuaþi setãrile corespunzãtoare pe 
telefonul mobil compatibil. Pentru informaþii suplimentare, 
consultaþi ghidul utilizatorului aferent telefonului mobil 
compatibil cu sistem Bluetooth, pe care îl utilizaþi.

Puteþi selecta între trei opþiuni ale acestei funcþii atunci când 
utilizaþi cartela SIM auto instalatã în setul Dvs. auto:

Dezactivare
Funcþia de apelare a numerelor fixe este dezactivatã.
Listã numere
Aceastã opþiune vã permite sã vedeþi numerele de telefon ce 
pot fi utilizate pentru efectuarea apelurilor.
Activare
Funcþia de apelare a numerelor fixe este activã.

Pentru a configura numerele fixe la care este posibil apelul:
În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Setãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Setãri siguranþã ºi apãsaþi  pentru a selecta 
acest articol.
Alegeþi Apelare restrânsã ºi apãsaþi  pentru a selecta 
aceastã opþiune.
Alegeþi opþiunea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Pentru mai multe informaþii, consultaþi Coduri de acces pentru 
cartela SIM auto la pagina 23.

Setãri egalizator

Setul Dvs. auto accept
un difuzor:

Conexiune directã 
vânzare.
Conexiune la difuz
sonorizare din auto
aparatului de radio
trebuie sã reglaþi î
Conexiune la un d
sonorizare a autov
care cupleazã ieºir
neinclus în pachet
asistenþa de specia
instaleazã setul Dv

Pentru a efectua setar
În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Set
Alegeþi Setãri egal
acest articol.
Alegeþi Difuzor sau
selecta opþiunea d
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 pronunþaþi numele exact aºa cum l-aþi 
ând l-aþi înregistrat.
te nu sunt acceptate. Folosiþi nume lungi 
 unor nume asemãnãtoare pentru numere 

elor vocale s-ar putea dovedi dificilã în 
au în cazul unor apeluri de urgenþã, 
 sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în 
.

rã comenzi manuale sunt utilizate 
egistrate în telefonul mobil. Reþineþi cã 
rite de indicativele vocale înregistrate în 

ocale unor numere de telefon, dupã care 
ã sã formeze automat numãrul, dacã 
 vocal aferent.

u indicativ vocal 

rmite sã înregistraþi un nou indicativ 
i numãr de telefon ºi sã îl memoraþi în 
 Pentru fiecare profil de utilizator din 
ora maxim 12 indicative vocale asociate 
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Revenire la setãrile din fabricã

Puteþi readuce toate setãrile de meniu la valorile originale din 
fabricã.

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Setãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Revenire la set. din fabricã? ºi apãsaþi  pentru a 
selecta acest articol.
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

   Atenþie:
Dacã aþi ºters o setare, nu puteþi anula aceastã operaþie. Datele 
sunt iremediabil pierdute.

Indicative vocale

Înainte de a utiliza indicativele vocale 
sau funcþia de apelare vocalã, reþineþi cã:

Indicativele vocale nu sunt dependente de limbã. Ele depind 
de vocea celui care le pronunþã.
Indicativele vocale sunt sensibile la zgomotul ambiant. 
Înregistraþi ºi utilizaþi indicativele vocale într-un mediu 
ambiant liniºtit.

Ulterior trebuie sã
pronunþat atunci c
Numele foarte scur
ºi evitaþi utilizarea
diferite.

! Utilizarea indicativ
zone zgomotoase s
astfel cã nu trebuie
toate împrejurãrile

În modul de operare fã
indicativele vocale înr
acestea ar putea fi dife
setul auto.

Apelarea vocalã
Puteþi aloca Etichete v
setul Dvs. auto încearc
recunoaºte indicativul

Înregistrarea unui no

Aceastã opþiune vã pe
vocal, sã îl alocaþi unu
memoria setului auto.
setul auto, puteþi mem
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cale ºi apãsaþi  pentru a selecta 

te vocale ºi apãsaþi  pentru a selecta 

 contacte numele pe care doriþi sã-l 
 pentru a-l selecta.

oritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
ile de pe ecran. Puteþi alege dintre 
i:

dã indicativele vocale aºa cum sunt ele 

re din indicativele vocale cu un indicativ 
stã opþiune ºi pronunþaþi noul indicativ 

ocalã?
erge un indicativ vocal ºi elibereazã 
pentru un nou indicativ vocal.

ui numãr

Pentru apelarea vocalã a unui numãr:

azã mesajul Vorbiþi acum.
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numerelor de telefon. Un indicativ vocal poate fi orice cuvânt 
(sau cuvinte) pronunþat(e), cum ar fi numele unei persoane.

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Voce ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Etichete vocale ºi apãsaþi  pentru a selecta 
acest articol.
Alegeþi Etichetã vocalã nouã ºi apãsaþi  pentru a 
selecta aceastã opþiune.
Alegeþi numele dorit din lista de contacte ºi apãsaþi  
pentru a-l selecta.
Alegeþi numãrul de telefon pentru care doriþi sã înregistraþi 
indicativul vocal ºi apãsaþi  pentru a-l selecta.
Apãsaþi din nou  ºi veþi fi solicitat sã pronunþaþi 
indicativul vocal pe care l-aþi ales pentru aceastã 
înregistrare.
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Lista cu indicative vocale 

Puteþi utiliza aceastã opþiune pentru a verifica toate 
indicativele vocale stocate în memoria setului auto ºi pentru a 
edita lista:

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Voce ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.

Alegeþi Etichete vo
acest articol.
Alegeþi Listã etiche
aceastã opþiune.
Alegeþi din lista de
editaþi ºi apãsaþi 
Alegeþi opþiunea d
Urmaþi instrucþiun
urmãtoarele opþiun
Redare
Aceastã opþiune re
înregistrate.
Schimbare
Puteþi înlocui orica
nou. Selectaþi acea
vocal.
ªtergeþi eticheta v
Aceastã opþiune ºt
spaþiu în memorie 

Apelarea vocalã a un

Apãsaþi . Se afiºe
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 permite sã redaþi înregistrãri selectate. 
 efectuatã este redatã prima. Apãsaþi 
cultaþi o înregistrare pentru a sãri peste 
ãtoarea.

stã funcþie pentru a copia în memoria 
strãri de contacte dintr-un telefon mobil 
ptã sistemul radio Bluetooth sau de pe 
tã în telefonul mobil compatibil. Dacã a 
ãturã radio prin profilul de accesare a 
luetooth, lista de contacte memoratã pe 
ompatibil este descãrcatã în mod 

cu cascã
 permite sã realizaþi o legãturã fãrã fir la 
mpatibil asociat, care acceptã sistemul 
 existã un set cu cascã asociat cu setul 
esajul Cãutaþi accesorii audio. Pentru 
þii, consultaþi Cãutarea aparatelor care 
luetooth la pagina 66.

ilor vocale
rmite sã înregistraþi o comandã vocalã 
uvinte ce vor funcþiona ca o comandã 
tribuirea acestei unei funcþii dintr-o listã 

tare, apãsaþi  pentru a accesa 
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Pronunþaþi tare ºi clar indicativul vocal ce aparþine 
numãrului dorit.
Setul Dvs. auto redã indicativul vocal ºi, dupã 1,5 secunde, 
formeazã automat numãrul alocat acestuia.
Pentru a anula apelarea vocalã, apãsaþi .

În modul de operare fãrã comenzi manuale, puteþi utiliza 
indicativele vocale memorate în telefonul Dvs. mobil.

! Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil care dispune de 
sistemul Bluetooth, apãsaþi tasta de pe setul cu cascã 
pentru a-l activa înainte de a pronunþa indicativul vocal.

! Dacã o aplicaþie care utilizeazã o conexiune GPRS expediazã 
sau recepþioneazã date, nu puteþi efectua un apel folosind 
apelarea vocalã. Pentru a efectua un apel utilizând un 
indicativ vocal, trebuie sã închideþi aplicaþia care utilizeazã 
conexiunea GPRS.

Comenzi vocale

Aveþi la dispoziþie o serie de funcþii ale telefonului care pot fi 
activate prin pronunþarea unei comenzi vocale. Indicativele 
vocale pot fi alocate unui numãr de maxim trei comenzi din 
listã. Puteþi activa comanda vocalã în acelaºi mod în care 
efectuaþi un apel utilizând un indicativ vocal. Sunt disponibile 
trei opþiuni:

Redare
Aceastã opþiune vã
Ultima înregistrare

 în timp ce as
ea ºi a trece la urm
Preluare contacte
Puteþi utiliza acea
setului auto înregi
compatibil ce acce
cartela SIM instala
fost realizatã o leg
cartelei SIM prin B
un telefon mobil c
automat.
Con. la Bluetooth 
Aceastã opþiune vã
un set cu cascã co
Bluetooth. Dacã nu
auto, se afiºeazã m
mai multe informa
acceptã sistemul B

Înregistrarea comenz
Aceastã opþiune vã pe
(unul sau mai multe c
pronunþatã verbal) ºi a
de comenzi vocale.

În ecranul de aºtep
meniul.
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ile de pe ecran.

omenzi vocale

re utilizeazã o conexiune GPRS expediazã 
date, nu puteþi efectua o comandã 
asta, trebuie, mai întâi, sã închideþi 
zeazã conexiunea GPRS.

Pentru a efectua o comandã vocalã:

azã mesajul Vorbiþi acum.
clar comanda vocalã.
da vocalã ºi, dupã 1,5 secunde, executã 
tã acesteia.

Funcþia de înregistrator vã permite sã 
înregistraþi fragmente de declaraþii 
verbale, sunete sau o conversaþie 
telefonicã activã. Aceastã funcþie este 

buie sã notaþi o informaþie în timpul unei 
De exemplu, puteþi înregistra un nume ºi 
eþi scrie mai târziu.
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Alegeþi meniul Voce ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Comenzi vocale ºi apãsaþi  pentru a selecta 
acest articol.
Alegeþi Comandã vocalã nouã ºi apãsaþi  pentru a 
vedea lista.
Alegeþi funcþia pentru care doriþi sã înregistraþi o comandã 
vocalã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
Apãsaþi din nou  ºi veþi fi solicitat sã pronunþaþi 
indicativul vocal pe care l-aþi ales pentru aceastã 
înregistrare.
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Lista cu comenzi vocale cuprinde funcþiile telefonului listate 
pentru comenzi vocale. Fiecare funcþie din listã poate fi 
verificatã ºi editatã folosind opþiunile de mai jos:

Redare comenzi vocale
Aceastã opþiune redã comanda vocalã aºa cum a fost ea 
înregistratã.
Schimbare
Puteþi înregistra o nouã comandã vocalã pentru o funcþie 
selectatã, înlocuind-o pe cea existentã.
ªtergeþi comanda vocalã?
Aceastã opþiune ºterge o comandã vocalã ºi elibereazã 
spaþiu în memorie pentru una nouã.

Puteþi utiliza o comandã rapidã pentru accesarea listei de 
comenzi vocale direct din ecranul de aºteptare:

Apãsaþi  ºi parcurgeþi spre stânga.
Acum puteþi vedea lista de Comenzi vocale.

Urmaþi instrucþiun

Executarea unei c

! Dacã o aplicaþie ca
sau recepþioneazã 
vocalã. Pentru ace
aplicaþia care utili

Apãsaþi . Se afiºe
Pronunþaþi tare ºi 

Setul auto redã coman
automat funcþia aloca

Înregistrator

utilã mai ales dacã tre
convorbiri telefonice. 
un numãr pe care le v
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are selectatã.
registrãrilor ºi a selecta una din acestea 

tare, apãsaþi  pentru a accesa 

gistr. ºi apãsaþi  pentru a vedea lista 

a doritã din listã ºi apãsaþi  pentru a 

pãsaþi  pentru a selecta aceastã 

tatã este redatã.
a reveni la lista înregistrãrilor sau la 
 anterior.
ea înregistrãrii, apãsaþi .

egistrãrile efectuate, folosind o comandã 
 comanda vocalã ºi setul auto începe cu 
 efectuatã. Apãsaþi  pentru a trece la 
trare.

eastã comandã rapidã, trebuie sã alocaþi 
mandã vocalã în setul Dvs. auto. 

informaþii, consultaþi Comenzi vocale la 
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În modul de operare fãrã comenzi manuale, funcþia de 
înregistrare depinde de telefonul mobil pe care-l utilizaþi.

   Observaþie:
Respectaþi toate legile locale privind înregistrarea convorbirilor. 
Nu folosiþi ilegal aceastã funcþie.

Puteþi efectua maxim 10 înregistrãri dar fãrã a depãºi o duratã 
totalã a înregistrãrilor de trei minute. Fiecare înregistrare este 
memoratã împreunã cu un numãr curent ºi cu durata ºi ora 
apelului.
Înregistrãrile noi sunt stocate în memorie în mod automat. Dacã 
memoria este plinã, se va afiºa mesajul Lipsã mem. pt. mem. 
înr.. Pentru a putea efectua noi înregistrãri, trebuie sã ºtergeþi 
unele din înregistrãrile mai vechi.

Înregistrare 

Aceastã opþiune permite înregistrarea unor fragmente de 
declaraþii verbale ºi memorarea automatã a acestei înregistrãri. 
Puteþi utiliza aceastã funcþie ºi în timpul unei convorbiri 
telefonice.

Apãsaþi ºi menþineþi apãsat  pentru a începe înregistrarea 
în timpul unei convorbiri telefonice.
Pentru a termina înregistrarea, apãsaþi .

Toate înregistrãrile sunt memorate ºi numerotate.
Sunt disponibile douã opþiuni pentru înregistrãri: Redare ºi 
ªtergere.

Redare 

Puteþi reda o înregistr
Pentru a vedea lista în
în vederea redãrii:

În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Înre
înregistrãrilor.
Alegeþi înregistrare
o selecta.
Alegeþi Redare ºi a
opþiune.
Înregistrarea selec
Apãsaþi  pentru 
articolul de meniu
Pentru a opri redar

! Puteþi reda uºor înr
vocalã. Pronunþaþi
ultima înregistrare
urmãtoarea înregis

! Pentru a utiliza ac
acestei funcþii o co
Pentru mai multe 
pagina 56.
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 mobil, un calculator portabil sau un set 

uetooth comunicã folosind unde radio, 
alt aparat Bluetooth nu trebuie sã se afle 
ul în raza vizualã a celuilalt. Cele douã 
 fie la o distanþã de maxim 10 metri unul 
gãtura poate fi influenþatã de 
ecranãrii produse de caroseria 
 alte aparate electronice.

n mod constant funcþiile de siguranþã 
io Bluetooth:
nt codificate.

ntitatea aparatelor aflate la distanþã 
nile nedorite.
ntru prima datã a unei conexiuni prin 
 cu un aparat, aceastã verificare trebuie 
 realizarea unui schimb de parole 
ceastã procedurã se numeºte asociere 
la pagina 60). Dacã aparatele sunt 
este nevoie sã repetaþi aceastã procedurã 
in nou legãtura Bluetooth între aparate. 
 aparat din lista paratelor asociate. Dacã 
iþi din nou o conexiune radio Bluetooth 
 sã-l asociaþi cu setul auto.

operabilitatea cu aparatele diverºilor 
l Bluetooth defineºte aºa-numite 
itudine de aplicaþii. Setul auto Nokia 616 
rofiluri Bluetooth:
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ªtergere

Puteþi folosi aceastã opþiune pentru a ºterge o comandã vocalã 
în scopul de a elibera spaþiu pentru noi comenzi.

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Voce ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Listã comenzi vocale ºi apãsaþi  pentru a selecta 
acest articol.
Alegeþi comanda doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
Alegeþi ªtergere ºi apãsaþi  pentru a selecta opþiunea.
Apãsaþi din nou  pentru a trece la urmãtoarea comandã 
vocalã.

Sistemul de comunicaþie radio Bluetooth

Sunt disponibile diferite funcþii Bluetooth, în funcþie de modul 
de utilizare selectat.

Sistemul de comunicaþie radio Bluetooth 
este un standard internaþional pentru 
comunicaþii radio la distanþe scurte. 
Acesta vã permite stabilirea unei 

conexiuni radio între setul Dvs. auto ºi un aparat compatibil 
care acceptã sistemul radio Bluetooth. Astfel de aparate pot fi, 

de exemplu, un telefon
cu cascã fãrã fir.
Deoarece aparatele Bl
setul Dvs. auto ºi celãl
în mod obligatoriu un
aparate trebuie doar sã
de altul, cu toate cã le
interferenþa datoratã 
autovehiculului sau de
Setul auto utilizeazã î
oferite de sistemul rad
Transmisiile de date su
Setul auto verificã ide
pentru a evita conexiu
În vederea stabilirii pe
sistem radio Bluetooth
executatã manual prin
numerice Bluetooth. A
(a se vedea Asocierea 
asociate cu succes, nu 
atunci când realizaþi d
Totuºi, puteþi ºterge un
doriþi ulterior sã stabil
cu acel aparat, trebuie

Pentru a asigura inter
producãtori, standardu
profiluri pentru o mult
acceptã urmãtoarele p
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cartelei SIM
 cartelei SIM, dacã setul auto gãseºte un 
bil care acceptã standardul profilului de 
 prin Bluetooth, setul auto afiºeazã pe 

de 16 caractere generat aleator, pe care 
i în telefonul mobil compatibil pentru a-l 
eþineþi cã trebuie sã fiþi pregãtit sã 
aþie rapid, într-un interval de 30 secunde. 
fiºate pe ecranul telefonului Dvs. mobil.
lizat cu succes, se afiºeazã mesajul 
umele telefonului Dvs. mobil. Apoi se 

iune. Apãsaþi  pentru a stabili 
tooth.

elefon mobil în modul de accesare a 
ul auto este generatã o parolã numericã 
actere. Dacã doriþi, puteþi ºterge aceastã 
 interval de 3 secunde, apãsaþi  pentru 

mericã Bluetooth. Introduceþi apoi în 
numeric aleator format din 16 caractere, 
e cifre al discului Navi.
 permite sã asociaþi setul cu un telefon 

are acceptã profilul de accesare a cartelei 
 ºi care genereazã în timpul asocierii o 

leatoare formatã din 16 caractere. 
ericã poate fi apoi introdusã în setul 

are utilizeazã sistemul profilului de 
 SIM prin Bluetooth respectã cerinþele de 
 Din acest motiv, standardul Bluetooth 
60 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Profilul de accesare a cartelei SIM pentru conectarea la un 
telefon mobil compatibil ºi utilizarea cartelei SIM de la 
distanþã instalatã în telefonul mobil
Profilul de operare fãrã comenzi manuale pentru conectarea 
la un telefon mobil compatibil
Profilul de operare fãrã comenzi manuale sau profilul set cu 
cascã pentru conectarea fãrã fir la un set cu cascã 
compatibil

Activarea ºi dezactivarea funcþiei Bluetooth
Funcþia Bluetooth este activatã permanent în setul Dvs. auto. 
Totuºi, la alte aparate cu sistem Bluetooth (de exemplu 
telefoane mobile) ar putea fi necesarã activarea sau 
dezactivarea funcþiei Bluetooth pe aparatul respectiv. 
Asiguraþi-vã cã funcþia Bluetooth este activã pe toate aparatele 
care acceptã sistemul radio Bluetooth ºi pe care doriþi sã le 
utilizaþi cu setul Dvs. auto; asiguraþi-vã, de asemenea, 
cã aparatul este vizibil pentru telefonul Dvs. (consultaþi 
Vizibilitatea setului auto la pagina 63). Pentru mai multe 
informaþii, consultaþi ghidul utilizatorului aferent aparatului 
Bluetooth pe care îl utilizaþi.

Asocierea
Din motive de siguranþã, pentru a realiza o legãturã utilizând 
sistemul Bluetooth, trebuie sã efectuaþi un schimb de parole 
numerice Bluetooth cu aparatul la care vã conectaþi prima datã. 
Aceastã operaþie este numitã asociere. Parola numericã 
Bluetooth este un cod numeric format din 1 pânã la 16 
caractere, care trebuie introdus în ambele aparate. Introducerea 
acestei parole numerice este necesarã o singurã datã.

Modul de accesare a 
În modul de accesare a
telefon mobil compati
accesare a cartelei SIM
ecran un cod numeric 
trebuie sã-l introduceþ
asocia cu setul auto. R
efectuaþi aceastã oper
Urmaþi instrucþiunile a
Dacã asocierea s-a rea
Asociat cu, urmat de n
afiºeazã Creare conex
conexiunea radio Blue

! Când asociaþi un t
cartelei SIM, în set
formatã din 16 car
parolã numericã: în
a ºterge parola nu
setul auto un cod 
utilizând editorul d
Aceastã opþiune vã
mobil compatibil c
SIM prin Bluetooth
parolã numericã a
Aceastã parolã num
auto.

! Conexiunea radio c
accesare a cartelei
siguranþã ridicatã.
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ru a întrerupe o conexiune Bluetooth 
ã aparate.
 a reveni la meniul anterior. Apãsaþi ºi 

 pentru a reveni în ecranul de aºteptare.

telor asociate

 aparatele Bluetooth asociate, pentru 
un aparat asociat sau pentru a edita lista 

tare, apãsaþi  pentru a accesa 

etooth ºi apãsaþi  pentru a-l 

zualizare terminale asoc. ºi apãsaþi  
lista aparatelor asociate.
rit ºi apãsaþi  pentru a-l selecta.

oritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.
ile de pe ecran.
zã o listã cu toate aparatele Bluetooth 

ere este afiºatã pe primul loc din listã. 
umerate mai jos pot fi disponibile în 
atului sau a conexiunii.

eºte o conexiune fãrã fir la un aparat 
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prevede utilizarea unei parole numerice de 16 cifre pentru 
asocierea dintre douã aparate ce dispun de profilul de 
accesare a cartelei SIM prin Bluetooth.

Asocierea în modul de operare fãrã comenzi manuale
Când efectuaþi asocierea cu un telefon mobil în modul de 
operare fãrã comenzi manuale, trebuie sã introduceþi aceeaºi 
parolã numericã în setul auto ºi în telefonul mobil. Acest lucru 
este valabil ºi pentru conexiunile Bluetooth cu majoritatea altor 
aparate, cum sunt calculatoarele, caz în care puteþi introduce 
numere sau text.

! Unele aparate sunt livrate cu o parolã Bluetooth 
permanentã, livratã odatã cu aparatul. Vã rugãm sã 
consultaþi ghidul de utilizare aferent accesoriului pe care-l 
utilizaþi. Când setul auto vã solicitã, introduceþi aceastã 
parolã numericã.

Vizualizarea aparatelor active cu sistem Bluetooth

Pentru a vizualiza aparatele active cu sistem Bluetooth, care 
partajeazã o conexiune cu setul Dvs. auto:

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Bluetooth ºi apãsaþi  pentru a-l 
deschide.
Alegeþi Vizualizare termin. active ºi apãsaþi  pentru a 
selecta acest articol.

Apãsaþi  pent
existentã între dou
Apãsaþi  pentru
menþineþi apãsat 

Vizualizarea apara

Puteþi vedea o listã cu
stabili o conexiune cu 
aparatelor asociate.

În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Blu
deschide.
Alegeþi articolul Vi
pentru a deschide 
Alegeþi aparatul do
Alegeþi opþiunea d
Urmaþi instrucþiun

Aceastã funcþie apelea
asociate. Ultima asoci
Unele din opþiunile en
funcþie de starea apar

Stabilirea conexiunii
Aceastã opþiune stabil
Bluetooth asociat.
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ritã, Da sau Nu, apoi apãsaþi  pentru 

este afiºat numele Bluetooth aflat în uz.
e text al discului Navi pentru a efectua 
.
a ºterge un caracter.
ru a memora o înregistrare.
ubricã completatã?. Alegeþi Da ºi apãsaþi 

firma.

io

 cascã Bluetooth.
tare, apãsaþi  pentru a accesa 

etooth ºi apãsaþi  pentru a-l 

esorii audio ºi apãsaþi  pentru a 
þiune.
tarea de accesorii care acceptã sistemul 
tele care rãspund la aceastã interogare 

ã, ultimul aparat gãsit fiind listat în 

in listã.
ru a iniþia asocierea.
rmaþii, consultaþi Asocierea la pagina 60.
62 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Aceastã opþiune nu este disponibilã în modul de operare 
fãrã comenzi manuale.

ªtergerea asocierii
Aceastã opþiune eliminã un aparat din lista de aparate 
Bluetooth asociate.

Solicitare autorizare
Puteþi defini dacã legãtura la aparatul asociat va fi realizatã în 
mod automat (Nu) sau dacã setul auto va cere autorizarea 
înainte de asociere (Da) atunci când aparatul cu care trebuie 
efectuatã asocierea intrã în raza de acþiune Bluetooth a setului 
auto.

Editare nume Bluetooth
Aceastã opþiune schimbã numele aparatului Bluetooth care 
este asociat cu setul Dvs. auto.

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Bluetooth ºi apãsaþi  pentru a-l 
deschide.
Alegeþi articolul Vizualizare terminale asoc. ºi apãsaþi  
pentru a deschide lista aparatelor asociate.
Alegeþi Editaþi numele Bluetooth? ºi apãsaþi  pentru a 
selecta acest articol.
Aparatele care sunt asociate cu setul auto sunt afiºate 
împreunã cu numele lor Bluetooth. Alegeþi aparatul dorit ºi 
apãsaþi  pentru a-l selecta.

Alegeþi opþiunea do
a o selecta.
Dacã selectaþi Da, 
Utilizaþi editorul d
modificãrile dorite
Apãsaþi  pentru 
Apãsaþi  pent
Se afiºeazã textul R

 pentru a con

Cãutare accesorii aud

Puteþi cãuta un set cu
În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Blu
deschide.
Alegeþi Cãutaþi acc
selecta aceastã op

Setul auto începe cãu
radio Bluetooth. Apara
sunt afiºate într-o list
partea de jos a listei.

Alegeþi un aparat d
Apãsaþi  pent

Pentru mai multe info
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ractere din nume, apãsaþi .
at de introdus caracterele, apãsaþi .
ubricã completatã?. Alegeþi Da ºi apãsaþi 
ora numele.

ui auto

 o conexiune Bluetooth între douã 
rin intermediul sistemului Bluetooth, 
atã vizibilitatea aparatelor Bluetooth. 
ctivatã din fabricã.
izibilitatea setului Dvs. auto, în ecranul 
þi  pentru a accesa meniul.
etooth ºi apãsaþi  pentru a-l 

 ºi apãsaþi  pentru a selecta acest 

u Dezactivare ºi apãsaþi  pentru a 
oritã.

atea setului Dvs. auto este activatã, 
bil pentru celelalte aparate Bluetooth în 
se aflã într-o legãturã radio Bluetooth 
e setul Dvs. auto vizibil în timp ce se aflã 
ã radio Bluetooth, selectaþi Permiteþi a 
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! Un set cu cascã fãrã fir poate fi identificat de setul auto 
numai dacã nu existã o legãturã Bluetooth activã între setul 
cu cascã fãrã fir ºi alt aparat compatibil care acceptã 
sistemul Bluetooth. De aceea, pentru a comuta legãtura la 
un set cu cascã fãrã fir în sistem Bluetooth, va trebui sã 
întrerupeþi o conexiune Bluetooth existentã (de exemplu 
cea cãtre un telefon mobil).

Numele Bluetooth al setului auto

Aceastã opþiune vã permite sã modificaþi numele de aparat 
Bluetooth al setului auto, nume care va fi afiºat ºi pe celelalte 
aparate. Utilizaþi editorul de text al discului Navi pentru a 
modifica dupã cum doriþi numele Bluetooth al setului auto. 
Setarea din fabricã este „Nokia 616”.

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Bluetooth ºi apãsaþi  pentru a-l 
deschide.
Alegeþi Nume Bluetooth ºi apãsaþi  pentru a selecta 
acest articol.
Numele setului auto apare pe afiºaj ca Nokia 616. Apãsaþi 

 pentru a selecta aparatul.
Se afiºeazã textul Editaþi numele Bluetooth?.
Alegeþi Da sau Nu, apoi apãsaþi  pentru a selecta 
opþiunea doritã.
Dacã selectaþi Da, puteþi utiliza editorul de text pentru a 
modifica numele.

Pentru a ºterge ca
Dupã ce aþi termin
Se afiºeazã textul R

 pentru a mem

Vizibilitatea setul

Pentru a putea realiza
aparate compatibile p
trebuie mai întâi activ
Aceastã funcþie este a

Pentru a schimba v
de aºteptare apãsa
Alegeþi meniul Blu
deschide.
Alegeþi Vizibilitate
articol.
Alegeþi Activare sa
selecta opþiunea d

! Chiar dacã vizibilit
acesta nu este vizi
momentul în care 
activã. Pentru a fac
deja într-o legãtur
doua conexiune.



Date utilizator

 doua conexiune ºi apãsaþi  pentru a 
l.
ritã, Da sau Nu, apoi apãsaþi  pentru 

 utilizare selectat, sunt disponibile 

ora ºi administra date sau setãri pentru 
r diferite. Un profil utilizator include 
e, indicative de nume ºi comenzi vocale 
uto. Astfel, doi utilizatori ce folosesc în 
esa datele lor personalizate utilizând 
in simpla activare a profilului utilizator 

 profilul utilizator curent este afiºat în 
ecranului. Dacã este activ profilul 
eazã . Dacã este activ profilul utilizator 
nul din profilurile utilizator este 

în setul auto. Atunci când setul auto este 
entru prima datã, este activ profilul 
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Permiterea unei a doua conexiuni Bluetooth

Aceastã setare este necesarã pentru ca setul Dvs. auto sã fie 
vizibil pentru alte aparate cu sistem Bluetooth în timp este deja 
utilizat într-o conexiune radio cu profil de accesare a cartelei 
SIM prin Bluetooth, realizatã cu un telefon mobil compatibil. 
Aceastã funcþie întrerupe pentru scurt timp legãtura radio în 
profilul de accesare a cartelei SIM prin Bluetooth existentã, 
astfel încât, în acest interval de timp, alte dispozitive cu sistem 
Bluetooth (de exemplu un laptop) sã poatã solicita o conexiune 
Bluetooth înainte ca setul auto sã restabileascã automat 
conexiunea anterioarã cu telefonul mobil compatibil, realizatã 
în profilul de accesare a cartelei SIM prin Bluetooth.

! Atunci când aceastã setare este selectatã, setul auto este 
vizibil pentru alte aparate Bluetooth pentru o perioadã de 
30 de secunde înainte de restabilirea conexiunii Bluetooth 
iniþiale.

! Dacã setul auto nu este conectat la un aparat compatibil cu 
sistem Bluetooth, vizibilitatea sa faþã de alte aparate 
Bluetooth depinde de setarea efectuatã în meniul 
Vizibilitate. În acest caz, nu este necesar sã selectaþi 
opþiunea pentru a doua conexiune Bluetooth (de exemplu 
pentru a realiza o conexiune radio cu un aparat, cum ar fi un 
laptop cu sistem Bluetooth).
În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Bluetooth ºi apãsaþi  pentru a-l 
deschide.

Alegeþi Permiteþi a
selecta acest artico
Alegeþi opþiunea do
a o selecta.

Date utilizator

În funcþie de modul de
diferite funcþii.
Setul auto poate mem
douã profiluri utilizato
înregistrãri de contact
sau setãri ale setului a
comun maºina pot acc
aceeaºi cartelã SIM pr
personal.

! Indicatorul pentru
rândul de stare al 
utilizator 1, se afiº
2, se afiºeazã . U
întotdeauna activ 
pus în funcþiune p
utilizator 1.
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setul auto. Pentru mai multe informaþii, 
ator la pagina 66.
. auto utilizând cartela SIM auto 
io, sunt disponibile trei opþiuni: 

asoc., Cartelã SIM automobil ºi Cãutare 

oritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.

ociate
obil compatibil cu sistem Bluetooth 

t în lista aparatelor asociate) ale cãrui 
e transferaþi în memoria setului auto prin 
unii Bluetooth.
ru a începe copierea înregistrãrilor.

þiunea „Solicitare autorizare” din 
mpatibil astfel încât conexiunile dintre 
care utilizeazã sistemul radio Bluetooth 
e automat, fãrã acceptare sau autorizare 
ceasta, alegeþi opþiunea de meniu 
ale asoc., selectaþi opþiunea Solicitare 
-o pe Dezactivare. Pentru informaþii 
ultaþi ghidul utilizatorului aferent 
ompatibil cu sistem Bluetooth pe care îl 

ru a copia în memoria setului auto 
artela SIM auto introdusã în blocul radio.
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Preluarea contactelor

Puteþi sã folosiþi aceastã funcþie pentru a copia în memoria 
setului auto înregistrãri de contacte de pe cartela SIM auto 
introdusã în setul auto sau de pe un telefon mobil compatibil 
care acceptã sistemul Bluetooth.

! Unele telefoane mobile care acceptã modul de accesare a 
cartelei SIM sau modul de operare fãrã comenzi manuale ar 
putea sã nu accepte aceastã funcþie.

! Multe telefoane care utilizeazã sistemul de operare 
Symbian necesitã instalarea unei aplicaþii suplimentare 
pentru preluarea contactelor. Programul ºi instrucþiunile de 
instalare pot fi descãrcate gratuit de pe pagina de Internet 
Nokia: http://www.nokia.com/enhancements/616.

! Nu aveþi acces direct la înregistrãrile de contacte memorate 
pe cartela SIM introdusã în setul auto. Pentru a accesa 
aceste numere, trebuie sã le copiaþi în memoria setului auto. 
Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran.
În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Utilizatori ºi apãsaþi  pentru a-l 
deschide.
Alegeþi Preluare contacte ºi apãsaþi  pentru a selecta 
acest articol.

Dacã folosiþi setul Dvs. auto utilizând o cartelã SIM aflatã la 
distanþã, contactele memorate în telefonul mobil compatibil 

sunt copiate direct în 
consultaþi Setãri utiliz
Dacã folosiþi setul Dvs
introdusã în blocul rad
Vizualizare terminale 
terminale Bluetooth.

Alegeþi opþiunea d

Aparate Bluetooth as
Alegeþi telefonul m
(numele este afiºa
contacte doriþi sã l
intermediul conexi
Apãsaþi  pent

! Puteþi dezactiva op
telefonul mobil co
cele douã aparate 
sã poatã fi realizat
separatã. Pentru a
Vizualizare termin
autorizare ºi setaþi
suplimentare, cons
telefonului mobil c
utilizaþi.

Cartela SIM auto
Apãsaþi  pent
contactele de pe c



Date utilizator

chimba codul PIN al cartelei SIM aflate la 
ul mobil, la urmãtoarea pornire a setului 
n cod PIN eronat al cartelei SIM, dacã 
te activatã. Setul auto vã solicitã sã 
IN modificat. Vã rugãm sã reþineþi cã 

stã procedurã numai de douã ori, înainte 
i SIM.

mite sã efectuaþi setãrile dorite pentru 
 ºi sã descãrcaþi înregistrãrile de contacte 
 Bluetooth. Un profil utilizator este 
e aþi efectuat setãrile dorite pentru 
Puteþi aloca orice mod de utilizare dorit: 
o, modul de accesare a cartelei SIM sau 
at în modul de operare fãrã comenzi 

tare, apãsaþi  pentru a accesa 

lizatori ºi apãsaþi  pentru a-l 

tilizator 1 sau Setãri pt. utilizator 2 ºi 
u a selecta articolul dorit.
toarele opþiuni:
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Cãutarea aparatelor care acceptã sistemul Bluetooth
Alegeþi opþiunea Cãutare terminale Bluetooth ºi apãsaþi 

 pentru a o selecta, dacã doriþi sã efectuaþi descãrcarea 
de pe un aparat care nu este asociat cu setul auto.

Selectarea unui profil utilizator

Puteþi memora douã profiluri de utilizator în setul Dvs. auto, 
profiluri care urmeazã a fi utilizate dupã dorinþã. Profilul activ 
este afiºat în permanenþã folosind doi indicatori:
  Utilizator 1
  Utilizator 2

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Alegeþi meniul Utilizatori ºi apãsaþi  pentru a-l 
deschide.
Alegeþi Schimbaþi în utilizator 1 sau Schimbaþi în utilizator 
2, apoi apãsaþi  pentru a selecta opþiunea doritã.
Este activat profilul utilizator selectat.

Este posibil sã vi se solicite sã introduceþi codul PIN 
al cartelei SIM.

! Pentru a schimba setarea prin care codul PIN al cartelei SIM 
aflate la distanþã urmeazã sã fie memorat oricând se 
doreºte, selectaþi articolul de meniu Mod utilizare. Pentru 
mai multe informaþii, consultaþi Selectarea unui mod de 
utilizare la pagina 67.

! Dacã ulterior veþi s
distanþã în telefon
auto va fi utilizat u
aceastã opþiune es
introduceþi codul P
puteþi repeta acea
de blocarea cartele

Setãri utilizator 

Aceastã funcþie vã per
profilul utilizator activ
folosind sistemul radio
personalizat imediat c
utilizatorul respectiv. 
modul cartelã SIM aut
un telefon mobil asoci
manuale.

În ecranul de aºtep
meniul.
Alegeþi meniul Uti
deschide.
Alegeþi Setãri pt. u
apãsaþi  pentr

Sunt disponibile urmã
Mod utilizare
Mod activ utilizare
Setãri preluare
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 profilului utilizator activ cartela SIM 
sã în blocul radio. Dacã funcþia de 
 la pornire este activã, vi se cere sã 

al cartelei SIM auto.

rvicii ar putea sã vã permitã sã 
l care vã cere sã tastaþi codul PIN la 
 furnizorul Dvs. de servicii.

n cu sistem Bluetooth
ie profilului utilizator activ o cartelã SIM 
un telefon mobil compatibil care nu este 
Setul auto cautã telefoanele mobile cu 
rtelei SIM prin Bluetooth ºi care se aflã în 
ã care afiºeazã numele aferente în lista 
Selectaþi un aparat, asociaþi-l cu setul 
 cum se aratã în Numele aparatelor 

e
rmite sã vizualizaþi numele telefonului 
ui cartelã SIM de la distanþã este 
lizator activ.

vs. auto date de contact de pe orice 
bil care acceptã sistemul radio Bluetooth. 
rã trei opþiuni convenabile:
lefon 
licitã vã permite sã copiaþi în memoria 
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Alegeþi opþiunea doritã ºi apãsaþi  pentru a o selecta.

Selectarea unui mod de utilizare

! Un profil utilizator activ are întotdeauna o cartelã SIM 
alocatã. Când personalizaþi profilul utilizator 1 sau 2 pentru 
prima datã, respectaþi indicaþiile din Prima utilizare la 
pagina 67.

În ecranul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa 
meniul.
Pentru a aloca setului auto o nouã cartelã SIM, alegeþi 
meniul Utilizatori ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
Alegeþi Setãri pt. utilizator 1 sau Setãri pt. utilizator 2 ºi 
apãsaþi  pentru a selecta articolul dorit.
Alegeþi Cartelã SIM auto ºi apãsaþi  pentru a selecta 
aceastã opþiune.

Numele aparatelor asociate
Dacã selectaþi un telefon mobil din lista de telefoane mobile 
asociate, setul auto încearcã sã stabileascã o conexiune cu 
telefonul mobil asociat utilizând profilul de accesare a cartelei 
SIM prin Bluetooth. Este posibil sã vi se solicite sã introduceþi 
codul PIN aferent cartelei SIM aflate la distanþã în telefonul 
mobil asociat.
Setul auto vã întreabã dacã doriþi sã memoraþi codul PIN pe 
care tocmai l-aþi introdus, pentru o utilizare ulterioarã, sau 
dacã sã cearã autorizarea data viitoare când va trebui realizatã 
o conexiune Bluetooth.

Cartela SIM auto
Aceastã opþiune alocã
auto care este introdu
solicitare a codului PIN
introduceþi codul PIN 

! Unii furnizori de se
dezactivaþi mesaju
pornire. Consultaþi

Cãutarea unui telefo
Aceastã opþiune atribu
aflatã la distanþã într-
asociat cu setul auto. 
profil de accesare a ca
raza de acoperire, dup
aparatelor Bluetooth. 
auto ºi procedaþi dupã
asociate la pagina 67.

Mod activ de utilizar
Aceastã opþiune vã pe
mobil compatibil a cãr
atribuitã profilului uti

Preluare setãri
Puteþi copia în setul D
telefon mobil compati
Setul Dvs. auto vã ofe

Memorie SIM ºi te
Aceastã setare imp
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setului auto date de contact de pe cartela SIM a telefonului 
mobil ºi din memoria telefonului.
Memorie SIM 
Aceastã opþiune vã permite sã transferaþi în setul auto 
numai datele de contact de pe cartela SIM a telefonului Dvs. 
mobil.
Memorie telefon 
Aceastã opþiune copiazã în memoria setului auto 
înregistrãrile stocate în memoria de contacte a telefonului 
Dvs. mobil.
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itoare la disponibilitate ºi modalitatea de 
ntru transmisii de date de mare vitezã, vã 
peratorul Dvs. de reþea sau furnizorul de 

rtante
nþa utilizãrii unui autovehicul în trafic 
tenþie a tuturor conducãtorilor auto. 
entru transmisii de date oferite de setul 
unci când condiþiile de trafic permit 
 în deplinã siguranþã. Verificaþi dacã 
ãrile locale restricþioneazã utilizarea 
e în timpul conducerii autovehiculelor.

ã
te capacitatea reþelei GSM de transmisie 
edia faxuri, mesaje scurte ºi mesaje 
ru a stabili legãturi cu calculatoare aflate 
 reþea).

isie a datelor prin GSM
plasaþi autovehiculul într-un loc unde se 
uternic semnal în reþeaua celularã. Un 
ermite o transmisie mai eficientã a 

 de date sunt influenþate de un numãr de 
 interferenþe:
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6. Transmisii de date
GPRS (General Packet Radio Service - 
Serviciu general pentru pachete radio)
GPRS este un sistem care permite setului auto sã transmitã ºi sã 
recepþioneze date prin intermediul reþelei de telefonie mobilã 
(serviciu de reþea). GPRS este un purtãtor de date care permite 
accesul de pe telefonul mobil la reþelele de date, cum ar fi 
reþeaua Internet.
Pentru a utiliza sistemul GPRS, trebuie sã vã abonaþi la acest 
serviciu. Pentru detalii privind disponibilitatea serviciului GPRS 
ºi modalitatea de abonare la acesta, contactaþi operatorul Dvs. 
de reþea sau furnizorul Dvs. de servicii. Pentru mai multe 
informaþii, consultaþi Setãri modem GPRS (serviciu de reþea) la 
pagina 51.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data 
- Transmisii de date de mare vitezã prin 
comutaþie de circuite)
Setul auto vã permite sã utilizaþi serviciile GSM pentru 
transmisii de date de mare vitezã (serviciu de reþea). 
Utilizaþi aceastã facilitate dacã setul auto este conectat la un 
calculator compatibil prin Bluetooth, dacã pe calculator sunt 
instalate driverele modem pentru programul de transmisie de 
date de mare vitezã ºi dacã modemul respectiv este selectat ca 
modem activ. Driverele modem ºi instrucþiuni pentru instalare 
sunt disponibile pe pagina de Internet Nokia: 
http://www.nokia.com.

Pentru informaþii refer
abonare la serviciile pe
rugãm sã contactaþi o
servicii.

Informaþii impo

! Nu uitaþi cã sigura
necesitã întreaga a
Utilizaþi funcþiile p
Dvs. auto numai at
utilizarea acestora
legile ºi reglement
telefoanelor mobil

Transmisia celular
Setul Dvs. auto foloseº
a datelor pentru a exp
e-mail, precum ºi pent
la distanþã (serviciu de

Posibilitãþi de transm
Vã recomandãm sã de
poate obþine cel mai p
semnal mai puternic p
datelor.
Comunicaþiile celulare
factori ce pot produce



Informaþii importante

 de semnal la nivel ridicat. Nu se 
i o comunicaþie celularã de date în timp 

lã în miºcare. Transmisiile de fax sunt 
ât transmisiile de date sau de mesaje 

alului pe ecranul setului auto. Dacã 
te suficient de puternic pentru o 
trebuie sã încercaþi o transmisie de 
 loc cu recepþie mai bunã.
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Zgomot parazit
Interferenþa radio produsã de aparatura electronicã sau de 
cãtre traficul din zonã poate afecta calitatea transmisiei.

Trecerea de la un transmiþãtor la altul
În timp ce setul auto trece de la o celulã a reþelei la alta, 
nivelul semnalului canalului respectiv poate scãdea ºi centrala 
telefonicã celularã poate transfera utilizatorul la o altã celulã 
sau pe o altã frecvenþã, care asigurã un semnal mai puternic. 
Un transfer de la o celulã la alta poate apare ºi în cazul unui 
utilizator staþionar, datoritã încãrcãrii variabile a reþelei. 
Astfel de transferuri pot produce întârzieri.

Zone moarte sau cu cãderi ale nivelului semnalului
Zonele moarte sunt acele zone în care semnalele radio nu pot fi 
recepþionate. Cãderi ale nivelului semnalului apar când 
utilizatorul setului auto trece prin zone în care semnalul radio 
este suprimat sau atenuat de obstacole naturale sau construite 
de om, cum ar fi dealuri sau clãdiri înalte. Aceasta poate avea ca 
efect întreruperi în funcþionare sau închiderea conexiunii.

Nivel redus al semnalului
Datoritã distanþei pânã la staþia de transmisie sau datoritã 
obstacolelor dintre setul Dvs. auto ºi staþia respectivã, nivelul 
semnalului radio în locul în care vã aflaþi poate sã nu fie 
suficient de ridicat sau de stabil pentru a permite o conexiune 
sigurã pentru recepþie sau transmisie. Din acest motiv, pentru a 
asigura condiþii optime de comunicaþie, luaþi în consideraþie 
urmãtoarele aspecte atunci când folosiþi setul auto:
Transmisiile de date ºi fax funcþioneazã cel mai bine atunci 
când autovehiculul staþioneazã, acest lucru facilitând 

menþinerea unui nivel
recomandã sã încercaþ
ce autovehiculul se af
afectate mai mult dec
scurte.
Verificaþi nivelul semn
semnalul celular nu es
convorbire vocalã, nu 
date pânã nu gãsiþi un
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hicul poate fi instalat sau depanat numai 
t. Instalarea ºi depanarea 
paratului pot fi periculoase ºi pot duce la 
nþii acordate aparatului.
at dacã toate accesoriile aparatului mobil 
ulului Dvs. sunt montate corect ºi dacã 
zãtor.
r echipate cu airbag, reþineþi cã acesta se 

rþã. Nu aºezaþi obiecte, inclusiv accesorii 
a de deasupra airbag-ului sau în zona de 
cã accesoriile telefonului mobil din 
lui sunt instalate necorespunzãtor ºi 

estea pot cauza vãtãmãri grave.
nsportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau 
 acelaºi compartiment cu aparatul, cu 
sorii ale acestuia.
rtante privind protecþia muncii ºi pentru 
e de exploatare, îngrijire ºi întreþinere 
o, consultaþi Informaþii importante 
ã la pagina 78 ºi Îngrijire ºi întreþinere 
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7. Instalare
Setul auto Nokia 616
Setul auto Nokia 616 este proiectat pentru a fi instalat pe 
autovehicule. Pachetul de vânzare conþine un set fãrã comenzi 
manuale, care vã permite sã efectuaþi apeluri ºi sã vorbiþi la 
telefon fãrã a þine aparatul la ureche, un dispozitiv de 
introducere separat pentru uºurinþã în exploatare,
precum ºi un afiºaj uºor de citit.

Instalarea echipamentului setului auto în habitaclu

Aparatul de pe autove
de personal specializa
necorespunzãtoare a a
anularea oricãrei gara
Verificaþi în mod regul
de la bordul autovehic
funcþioneazã corespun
În cazul autovehiculelo
umflã cu deosebitã fo
fixe sau mobile, în zon
acþiune a acestuia. Da
interiorul autovehiculu
airbag-ul se umflã, ac
Nu depozitaþi ºi nu tra
materiale explozive în
subansamble sau acce
Pentru informaþii impo
instrucþiuni important
referitoare la setul aut
referitoare la siguranþ
la pagina 77.



Informaþii referitoare la siguranþã

 de instalare, aveþi grijã sã nu deterioraþi 
 conductele de alimentare cu carburant 
 echipamente de siguranþã.
pectivele cabluri sunt amplasate astfel 

fi supuse uzurii ºi solicitãrilor mecanice. 
urile sub scaunele maºinii sau peste 

le trebuie astfel montate încât sã nu 
nþe în funcþionarea autovehiculului. 
onentelor setului auto, fiþi atenþi sã nu 
 de direcþie, de frânã sau alte sisteme 
ncþionarea corectã a autovehiculului. 
rea airbag-urilor sã nu fie blocatã sau 
 un fel.
fecta sistemele electronice auto instalate 
respunzãtor (de exemplu sistemele de 
, sistemele de frânare antiblocare, 
ce de control al vitezei, sistemele airbag). 
o defecþiune sau o modificare în 
astfel de sisteme, contactaþi 
de autovehicule.
cra numai la tensiunea de alimentare de 
us conectatã la masã. Nerespectarea 
ate provoca defectarea sistemului 
ehiculului.
o sã funcþioneze cu motorul oprit pe o 
e timp deoarece acest lucru poate duce 

mulatorului autovehiculului.
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Informaþii referitoare la siguranþã

! Instrucþiunile de bazã enumerate mai jos privind siguranþa 
trebuie respectate atunci când instalaþi setul auto.
Reþineþi cã instrucþiunile din acest ghid de instalare sunt 
instrucþiuni generale, aplicabile pentru instalarea setului 
auto în autovehicul. Totuºi, datoritã existenþei pe piaþã a 
unui mare numãr de tipuri ºi modele de autovehicule, acest 
ghid nu poate cuprinde cerinþe tehnice specifice pentru 
orice tip de autovehicul. Contactaþi producãtorul 
autovehiculului pentru mai multe informaþii detaliate 
privind autovehiculul respectiv.
Sistemele auto moderne includ calculatoare de bord în care 
sunt stocaþi parametri importanþi ai autovehiculului. 
Deconectarea necorespunzãtoare a acumulatorului auto 
poate provoca pierderi de date, necesitând eforturi 
suplimentare pentru reiniþializarea sistemului. Dacã aveþi 
dubii, contactaþi distribuitorul autovehiculului Dvs. înaintea 
executãrii oricãror lucrãri de instalare.
Asiguraþi-vã cã nu este conectatã cheia de contact a 
autovehiculului ºi deconectaþi acumulatorul 
autovehiculului înainte de începerea lucrãrilor de instalare, 
asigurându-vã cã acesta nu poate fi reconectat accidental.
Nu fumaþi când lucraþi la autovehicul. Asiguraþi-vã cã în 
apropiere nu existã flacãrã sau alte surse de foc.
Setul auto nu trebuie sã fie instalat în zona de impact a 
capului.

În timpul lucrãrilor
cablurile electrice,
sau de frânã ºi alte
Asiguraþi-vã cã res
încât sã nu poatã 
Nu amplasaþi cabl
muchii ascuþite.
Toate echipamente
provoace interfere
La instalarea comp
deranjaþi sistemele
esenþiale pentru fu
Verificaþi ca umfla
împiedicatã în nici
Semnalele RF pot a
sau protejate neco
injecþie electronicã
sistemele electroni
Dacã observaþi vre
funcþionarea unor 
distribuitorul Dvs. 
Setul auto poate lu
12 V, cu borna min
acestei condiþii po
electronic al autov
Nu lãsaþi setul aut
duratã prea mare d
la descãrcarea acu
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i de livrare

ducere CUW-3

re PCU-4
clusã)

-4 (neinclus)

1)
ntaþi blocul radio RV-1 într-un loc mai 

ul autovehiculului. Totuºi, montaþi blocul 
 accesarea uºoarã a cartelei SIM, pentru a 
cã este cazul. Asiguraþi-vã cã toate 
fon ºi difuzor sunt destul de lungi pentru 
ile în care intenþionaþi sã montaþi aceste 

adio, utilizaþi suportul inclus în pachetul 
a fixa ferm pe suport dacã acesta este 

 montat blocul radio în aºa fel, încât sã se 
xiuni radio cu aparatele compatibile.

ul radio, montaþi suportul astfel încât 
 locaºul sãu prin deplasare spre faþa 
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Montajul

Echipamentul setului auto Nokia 616

Conþinutul setulu
1. Bloc radio RV-1
2. Afiºaj SU-21
3. Dispozitiv de intro
4. Difuzor SP-2
5. Microfon MP-2
6. Cablu de alimenta
7. Antenã GSM (nein
8. Etichete
9. Receptor auto HSU

Bloc radio RV-1 (
Vã recomandãm sã mo
puþin vizibil în interior
astfel încât sã permitã
putea fi schimbatã da
cablurile pentru micro
a ajunge pânã în locur
componente.
Când montaþi blocul r
de vânzare; blocul se v
montat corect.

! Asiguraþi-vã cã aþi
poatã realiza cone

! Când instalaþi bloc
blocul sã gliseze în
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locului de afiºare

ducere CUW-3 (3)
cere trebuie fixat într-un loc adecvat, 
tilizator. Totuºi, aveþi grijã ca dispozitivul 
eneze ºoferul în timpul conducerii 
raþi-vã cã lungimea cablului este 
ctarea la blocul radio. Cel mai bun loc de 
ului de introducere este pe consola dintre 
l al pasagerului din faþã.

cea mai bunã calitate acusticã, montaþi 
ã fie orientat în direcþia utilizatorului. 
a difuzorului la o distanþã de minim 1 
 pentru a evita fenomenul de microfonie.
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autovehiculului sau prin deplasare lateralã. În caz contrar, 
blocul s-ar putea desprinde în caz de accident ºi ar putea 
produce rãniri sau deteriorãri.

Modul de montare a blocului radio în autovehicul

Afiºajul SU-11 (2)
Montaþi afiºajul pe planºa de bord sau în orice alt loc din 
habitaclu în care afiºajul este vizibil pentru utilizator, însã fãrã 
a afecta comenzile sau operarea autovehiculului.
Tehnicianul Dvs. de service trebuie sã fi în mãsurã sã vã ofere 
informaþii referitoare la alternative de montare a unitãþii de 
afiºare în vehiculul Dvs., fãrã necesitatea efectuãrii de gãuri. 
Informaþii suplimentare referitoare la locurile de montare 
potrivite sunt disponibile pe pagina de Internet Nokia la 
http://www.nokia.com.

Modul de montare a b

Dispozitiv de intro
Dispozitivul de introdu
uºor accesibil pentru u
de introducere sã nu j
autovehiculului. Asigu
suficientã pentru cone
amplasare a dispozitiv
scaunul ºoferului ºi ce

Difuzor SP-2 (4)
Pentru a beneficia de 
difuzorul astfel încât s
Recomandãm montare
metru faþã de microfon
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blurile, plasaþi-le cât mai departe posibil 
onice instalate în autovehicul pentru a 
electromagneticã. 
 astfel încât sã nu poatã fi supuse uzurii 
canice (de exemplu, nu le plasaþi pe sub 

receþi peste muchii ascuþite).

oiectat sã funcþioneze conectat la o 
neinclusã în pachetul de vânzare). Totuºi, 
s. este echipat cu o antenã radio ºi GSM 
e prevãzutã cu un filtru de separare a 
lefonul auto, poate fi utilizatã aceastã 

s. nu dispune de o antenã GSM, vã rugãm 
torul Dvs. local pentru informaþii privind 
plasare a antenei ºi pentru instrucþiunile 
stalare.

reglementãrile de expunere la radio 
i antena externã astfel încât sã poatã fi 
þã minimã impusã de 20 cm între ea ºi 
u un câºtig al antenei externe de maxim 

eunã cu setul Dvs. auto sunt importante 
ce ºi pentru alte operaþii asociate cu 
ta  pe certificatul Dvs. de garanþie.
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Microfon MP-2 (5)

! Utilizarea oricãrui alt microfon decât cel livrat cu setul auto 
(MP-2) poate afecta calitatea semnalului.

Montaþi microfonul cu operare fãrã comenzi manuale la 
aproximativ 30 cm de capul utilizatorului ºi poziþionaþi-l astfel 
încât sã fie orientat spre gura utilizatorului. Experienþa a arãtat 
cã cele mai bune locuri de amplasare sunt în apropierea oglinzii 
retrovizoare centrale sau la stânga parasolarului. Microfonul nu 
trebuie sã împiedice acþionarea comenzilor sau conducerea 
autovehiculului. Recomandãm poziþionarea microfonului la o 
distanþã de minim 1 metru faþã de difuzorul setului auto pentru 
a evita reacþia de microfonie.
Pentru fixarea microfonului folosiþi banda dublu-adezivã livratã 
împreunã cu setul, în scopul de a preveni transmiterea 
zgomotului de la caroseria autoturismului. Montaþi microfonul 
în locuri care nu sunt expuse la curenþi de aer provenind din 
canale de ventilaþie. Nu poziþionaþi cablul microfonului în 
sisteme de încãlzire, ventilaþie sau climatizare.

Cablu de alimentare PCU-4 (6)
Cablul de alimentare conecteazã setul auto la sistemul 
electronic al autovehiculului. Pentru instrucþiuni detaliate, 
consultaþi schema de cablare.
Dacã a fost conectat cablul de suprimare a sonorului radioului, 
când acceptaþi un apel intrat sau când se rãspunde la un apel 
efectuat, sistemul va dezactiva în mod automat sonorul 
aparatului de radio iar convorbirea va fi comutatã pe difuzorul 
setului auto.

! Când poziþionaþi ca
de sistemele electr
evita interferenþa 
Amplasaþi cablurile
sau solicitãrilor me
scaune sau nu le t

Antena GSM (7)
Setul Dvs. auto este pr
antenã GSM externã (
dacã autovehiculul Dv
compatibilã ºi care est
frecvenþelor pentru te
antenã.
Dacã autovehiculul Dv
sã contactaþi distribui
cel mai bun loc de am
corespunzãtoare de in

! Pentru a respecta 
frecvenþã, instalaþ
menþinutã o distan
toate persoanele, c
3 dB.

Etichete (8)
Etichetele livrate împr
pentru lucrãri de servi
acestea. Ataºaþi etiche



Setãri egalizator

oarele compatibile ale sistemului de 
vehicul prin bornele de intrare audio ale 
 auto. Dacã selectaþi aceastã opþiune, 

n mod adecvat nivelul audio.
etãri audio în ecranul de aºteptare, 

ãri ºi apãsaþi  pentru a-l deschide.
izator ºi apãsaþi  pentru a selecta 

 Difuzor radio ºi apãsaþi  pentru a 
oritã.

ionare
t setul auto, verificaþi dacã acesta 
zãtor. Când verificaþi funcþionarea 

caþi ºi dacã acesta nu îl deranjeazã în 
mpul conducerii autovehiculului.

onexiune radio Bluetooth între setul Dvs. 
u compatibil, asiguraþi-vã cã aparatele se 
iune necesarã pentru o transmisie 
þi cã accesoriile externe trebuie 
gie electricã suficientã pentru aceastã 
cumulatoarele acestora).
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Receptorul auto HSU-4 (9)
Montaþi receptorul (neinclus în pachetul de vânzare) într-un loc 
adecvat, uºor accesibil pentru utilizator. Reþineþi cã toate 
echipamentele trebuie montate în aºa fel, încât sã nu afecteze 
comenzile autovehiculului.
Cel mai bun loc de amplasare a receptorului este consola dintre 
scaunul ºoferului ºi cel al pasagerului din faþã. Contactaþi 
tehnicianul Dvs. de service pentru informaþii suplimentare 
referitoare la variantele alternative de montare adecvatã a 
receptorului în autovehicul.
Verificaþi ca umflarea airbagurilor sã nu fie blocatã sau 
împiedicatã în nici un fel.
Pentru a înlocui dispozitivul de introducere CUW-3 cu 
receptorul, cu cheia de contact decuplatã, scoateþi cablul 
care conecteazã dispozitivul de introducere ºi blocul radio ºi 
introduceþi cablul receptorului în priza corespunzãtoare de pe 
blocul radio.

Setãri egalizator
Setul Dvs. auto acceptã o serie de opþiuni pentru redarea printr-
un difuzor:

Conexiune directã la difuzorul SP-2, livrat în pachetul de 
vânzare.
Conexiune la un difuzor compatibil din instalaþia de 
sonorizare a autovehiculului, printr-un releu suplimentar 
care cupleazã ieºirea audio la difuzorul respectiv (neinclus 
în pachetul de vânzare).

Conexiune la difuz
sonorizare din auto
aparatului de radio
trebuie sã reglaþi î
Pentru a efectua s
apãsaþi .
Alegeþi meniul Set
Alegeþi Setãri egal
acest articol.
Alegeþi Difuzor sau
selecta opþiunea d

Proba de funcþ
Dupã ce a fost instala
funcþioneazã corespun
echipamentului, verifi
vreun fel pe ºofer în ti

! Pentru a stabili o c
auto ºi un accesori
aflã în raza de acþ
Bluetooth. Nu uita
alimentate cu ener
funcþie (verificaþi a
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to. Vopseaua poate bloca piesele mobile 
 funcþionarea corespunzãtoare.
ena livratã împreunã cu aparatul sau o 
aprobatã. Antenele neautorizate, 
mpletãrile neautorizate, ar putea 
ºi ar putea încãlca reglementãrile 
atele de radioemisie.
tate mai sus sunt valabile atât pentru 

rice accesoriu. Dacã aparatul nu 
zãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier 
ntru reparaþii.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

8. Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie 
folosit cu grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi 
condiþiile de acordare a garanþiei.

Pãstraþi setul auto în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea 
ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe 
care corodeazã circuitele electronice.
Nu folosiþi ºi nu depozitaþi setul auto în zone cu mult praf 
sau murdãrie. Pãrþile sale mobile ºi componentele 
electronice se pot deteriora.
Nu pãstraþi setul auto la cãldurã. Temperaturile ridicate pot 
scurta viaþa dispozitivelor electronice, pot defecta 
acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente 
din material plastic.
Nu pãstraþi setul auto la temperaturi scãzute. Când aparatul 
revine la temperaturã normalã, umezeala poate forma 
condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu 
circuite electronice.
Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel 
descris în acest ghid.
Nu scãpaþi setul auto din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. 
Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice 
interne ºi elementele de mecanicã finã.
Pentru curãþarea setului auto nu se vor folosi produse 
chimice concentrate, solvenþi de curãþare sau detergenþi 
puternici.

Nu vopsiþi setul au
ºi poate împiedica
Folosiþi numai ant
antenã de schimb 
modificãrile sau co
deteriora aparatul 
referitoare la apar

Toate sugestiile prezen
aparat, cât ºi pentru o
funcþioneazã corespun
de service autorizat pe



Informaþii importante referitoare la siguranþã

l de explozie
odul deconectat; consultaþi MODUL 
a 5 când vã aflaþi într-o zonã cu pericol 
þi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. 
xplozie includ zonele în care, în mod 
priþi motorul autovehiculului Dvs. În 
ile pot provoca explozii sau incendii care 
orporale sau chiar la deces.
dul deconectat în staþiile de alimentare 
i în apropierea pompelor de carburant de 
formaþi-vã restricþiilor de utilizare a 
în depozite de carburanþi, zone de 
uire a carburanþilor, în incinta 
sau în locurile unde se efectueazã lucrãri 

ricol de explozie sunt, de obicei, marcate 
una. Aceste zone includ cala vapoarelor, 
tocare a substanþelor chimice, 
te cu gaz lichid (cum ar fi propanul sau 
e aerul conþine substanþe chimice sau 
reale, praf obiºnuit sau pulberi metalice.

ehicul poate fi instalat sau depanat 
cializat. Instalarea ºi depanarea 
paratului pot fi periculoase ºi pot duce la 
nþii acordate aparatului.
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9. Informaþii importante 
referitoare la siguranþã

Mediul de utilizare
Reþineþi cã trebuiesc respectate reglementãrile speciale în 
vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi 
întotdeauna setul Dvs. auto dacã utilizarea acestuia este 
interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole.

Aparate electronice
Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate 
faþã de semnalele de radio-frecvenþã (RF). Este însã posibil ca 
anumite echipamente electronice sã nu fie protejate faþã de 
semnalele RF ale setului Dvs. auto.

Stimulatoare cardiace
Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea 
unei distanþe minime de 15,3 centimetri (6 þoli) între un telefon 
mobil ºi stimulatorul cardiac, pentru a evita o posibilã 
interferenþã cu stimulatorul. Aceste recomandãri sunt în 
concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile 
Wireless Technology Research.
Persoanele cu stimulatoare cardiace:
• trebuie sã þinã aparatul la o distanþã de cel puþin 15,3 cm 
(6 þoli) faþã de stimulatorul cardiac, atunci când aparatul este 
pornit.
Dacã aveþi vreun motiv sã bãnuiþi cã existã o interferenþã, 
treceþi imediat setul auto în modul deconectat.

Medii cu perico
Treceþi setul auto în m
DECONECTAT la pagin
de explozie ºi respecta
Zonele cu pericol de e
normal, vi se cere sã o
asemenea zone, scânte
pot duce la vãtãmãri c
Treceþi aparatul în mo
cu carburant, precum º
la atelierele auto. Con
echipamentelor radio 
depozitare ºi de distrib
combinatelor chimice 
cu explozibili.
Zonele cu medii cu pe
vizibil, dar nu întotdea
unitãþi de transfer ºi s
autovehicule alimenta
butanul) ºi zone în car
particule ca praf de ce

Autovehicule
Setul auto de pe autov
numai de personal spe
necorespunzãtoare a a
anularea oricãrei gara
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ice în caz de urgenþã

clusiv acest set auto, funcþioneazã 
o, reþele radio, reþele fixe terestre ºi 
 utilizator. Din acest motiv, nu poate fi 
gãturilor în toate împrejurãrile. Nu 
ciodatã exclusiv pe un aparat mobil 
r comunicãri esenþiale cum ar fi 
edicalã.

i apel de urgenþã

Pentru efectuarea unui apel în caz de 
urgenþã:
 motorul sunt oprite, porniþi-le. Verificaþi 
lului este adecvat. Unele reþele pot 

ã SIM valabilã sã fie introdusã corect în 

þi apãsat  pânã când este afiºat 
n apel de urgenþã?. Pentru a confirma, 

mesajul de siguranþã Da, apãsaþi  
a, selectaþi Nu ºi apãsaþi .
umite funcþii, ar putea fi necesar sã 
ceste funcþii înainte de a efectua un apel 
ormaþii suplimentare, consultaþi acest 
rnizorul Dvs. de servicii.
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Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate 
sau protejate necorespunzãtor, cum ar fi sisteme de injecþie 
electronicã, sisteme electronice de frânare antipatinaj 
(antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme 
airbag. Pentru
informaþii suplimentare, consultaþi producãtorul 
autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau 
reprezentantul acestuia.
Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile telefonului 
mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect ºi 
funcþioneazã corespunzãtor.
Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau 
materiale explozive în acelaºi compartiment cu telefonul, cu 
subansamble sau accesorii ale acestuia.
În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, reþineþi cã acesta se 
umflã cu deosebitã forþã. Nu aºezaþi obiecte, inclusiv accesorii 
fixe sau mobile, în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de 
acþiune a acestuia. Dacã accesoriile telefonului mobil din 
interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi 
airbag-ul se umflã, acestea pot cauza vãtãmãri grave.
Nerespectarea acestor instrucþiuni poate duce la suspendarea 
sau refuzarea efectuãrii serviciilor de telefonie cãtre 
contravenient, la acþionarea sa în judecatã sau la aplicarea 
ambelor mãsuri.

Apeluri telefon

   Atenþie:
Telefoanele mobile, in
utilizând semnale radi
funcþii programate de
garantatã realizarea le
trebuie sã vã bazaþi ni
pentru efectuarea uno
urgenþele de naturã m

Efectuarea unu

Dacã telefonul sau
dacã nivelul semna
solicita ca o cartel
aparat.
Apãsaþi ºi menþine
mesajul Efectuaþi u
apãsaþi .
Pentru a confirma 
sau, pentru a anul

Dacã sunt activate an
dezactivaþi mai întâi a
de urgenþã. Pentru inf
ghid sau contactaþi fu



Efectuarea unui apel de urgenþã
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Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã, furnizaþi toate 
informaþiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil 
poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui 
accident. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest 
lucru.

   Observaþie:
Veþi putea efectua un apel de urgenþã numai dacã setul Dvs. 
auto este conectat la o antenã GSM externã.



Date tehnice
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e alimentare
 auto +, roºu
auto -, negru
e sonor radio, galben
ndere auto, albastru
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10. Date tehnice
Tensiunea acumulatorului
12,6 V (10,8–16 V)
Borna minus legatã la masã (GND).

Consumul de curent
1,5 A maxim (în mod deconectat: 1 mA)

Puterea de transmisie
EGSM 900: 3,2 mW–2 W
DCS 1800: 1,0 mW–1 W

Cablul de alimentare PCU-4

Conectarea cablului d
1. +12 V, acumulator
2. Masã, acumulator 
3. Cablu de suprimar
4. Senzor sistem apri
5. Siguranþã 2 A
6. Siguranþã 1 A



Glosar

t împreunã cu cartela SIM. Dacã pierdeþi 
 nu v-a fost furnizat cu cartela SIM, 
Dvs. de reþea.

Radio Service - Serviciu general pentru 
 transmisia datelor prin reþeaua de 

ru accesul la reþele de date pentru 
i nevoie de un punct de acces GPRS 
 Dvs. de reþea sau de furnizorul Dvs. de 
lte informaþii, consultaþi GPRS (General 

 Serviciu general pentru pachete radio) la 

r mobile communication - sistem global 
) reprezintã standardul tehnic pentru 

e - profilul fãrã comenzi manuale)

cuit switched data - transmisii de date de 
taþie de circuite) realizeazã transmisii de 
u servicii atractive de transmisii de date 
multe informaþii, consultaþi HSCSD (High 
 Data - Transmisii de date de mare vitezã 

uite) la pagina 69.
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11. Glosar
Cartela SIM
Cartela SIM (subscriber identity module - modul de identitate 
abonat) conþine toate informaþiile de care are nevoie reþeaua 
celularã pentru a identifica un utilizator al reþelei. Cartela SIM 
conþine ºi date în legãturã cu siguranþa.

Cartelã SIM auto
Cartela SIM auto este introdusã în cititorul pentru cartelã SIM 
din setul auto Nokia.

Cartela SIM de la distanþã
Cartela SIM de la distanþã este introdusã în cititorul de cartelã 
al telefonului mobil compatibil conectat la setul auto folosind o 
conexiune prin profilul de accesarea a cartelei SIM prin 
Bluetooth.

Codul PIN
Codul PIN (personal identification number - numãr personal de 
identificare) este un cod de 4 pânã la 8 cifre care vã protejeazã 
cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Codul PIN este 
furnizat împreunã cu cartela SIM. Pentru mai multe informaþii, 
consultaþi Coduri de acces pentru cartela SIM auto la 
pagina 23.

Codul PUK
Codul PUK (personal unblocking key - cod personal de 
deblocare) este un cod de 8 cifre care este necesar pentru 
modificarea unui cod PIN dezactivat.

Codul PUK este furniza
codul sau dacã acesta
contactaþi operatorul 

GPRS
GPRS (General Packet 
pachete radio) permite
telefonie mobilã. Pent
telefonie mobilã, aveþ
furnizat de operatorul
servicii. Pentru mai mu
Packet Radio Service -
pagina 69.

GSM
GSM (global system fo
de comunicaþii mobile
reþelele radio mobile.

HFP
HFP (hands-free profil

HSCSD
HSCSD (high speed cir
mare vitezã prin comu
date mai rapide, pentr
prin GSM. Pentru mai 
Speed Circuit Switched
prin comutaþie de circ
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MF (dual tone multi-frequency - ton dual 
 a comunica cu curierul vocal (cãsuþe 
eme computerizate de telefonie, etc. 
e utilizând editorul de numere al discului 
 cifrelor 0-9.
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IMEI
IMEI este numãrul de serie al aparatului Dvs. ºi este livrat 
împreunã cu setul auto.

Numãr SMSC
Numãrul SMSC (short message service centre - centrul pentru 
servicii de mesaje scurte) este necesar pentru expedierea 
mesajelor scurte.

Profil Bluetooth fãrã comenzi manuale (HFP)
Profilul Bluetooth fãrã comenzi manuale este un standard 
internaþional Bluetooth de-facto, care vã permite sã conectaþi 
setul auto la un telefon mobil compatibil utilizând sistemul 
Bluetooth în vederea unei utilizãri comode, fãrã comenzi 
manuale.
În plus, aces mod de utilizare vã permite sã conectaþi setul auto 
la un set cu cascã Bluetooth.

Profil de accesare a cartelei SIM prin Bluetooth
Profilul de accesare a cartelei SIM prin Bluetooth este un 
standard internaþional Bluetooth care permite accesul radio la o 
cartelã SIM aflatã la distanþã, într-un telefon mobil compatibil, 
utilizând sistemul Bluetooth.

SMS
Serviciul de reþea SMS (short message service - serviciul de 
mesaje scurte) vã permite sã expediaþi mesaje text scurte 
(de pânã la 160 caractere) cãtre telefoane mobile ºi sã primiþi 
mesaje text scurte de la alþi utilizatori ai reþelei mobile, 
dacã acest serviciu este activat.

Tonuri DTMF
Puteþi utiliza tonuri DT
multifrecvenþã) pentru
poºtale vocale), cu sist
Tonurile pot fi selectat
Navi pentru selectarea


