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Za va¹o varnost
Preberite ta preprosta navodila. Neupo¹tevanje predpisov je 
lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnej¹e informacije lahko 
preberete v celotnem priroèniku za uporabo.

IZKLOP
Èe je uporaba brez¾iènih telefonov prepovedana, èe je 
lahko nevarna ali povzroèi motnje, komplet za 
vgradnjo v vozilo izkljuèite. Pri vkljuèenem kontaktu za 
v¾ig avtomobila to storite z dalj¹im pritiskom na . 
Tudi mobilni telefon izklopite vedno, ko je to potrebno.

VARNOST V PROMETU JE NA PRVEM MESTU
Upo¹tevajte vse zakone, ki veljajo v doloèeni dr¾avi. 
Med vo¾njo imejte vedno proste roke, da boste lahko 
upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost 
na cesti.

VARNO NAME©ÈEN MOBILNI TELEFON
Èe telefon uporabljate s kompletom za vgradnjo 
v vozilo, ga v vozilu varno namestite (na primer 
v dr¾alo).

IZKLOP MED NATAKANJEM GORIVA
Na bencinski èrpalki komplet za vgradnjo v vozilo 
izklopite. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij. 
Tudi mobilni telefon izklopite vedno, ko je to potrebno.

IZKLOP V BLI®INI RAZSTRELJEVANJA
V bli¾ini razstreljevanja komplet za vgradnjo v vozilo 
izklopite. Upo¹tevajte prepovedi in se dr¾ite vseh 
predpisov ali pravil. Tudi mobilni telefon izklopite 
vedno, ko je to potrebno.

INTERFERENCA
Vsi mobilni telefoni so obèutljivi za interferenco, ki 
lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS
Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo 
usposobljeno osebje.

POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI
Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo 
preberite podrobna varnostna navodila v njenem 
priroèniku. Ne priklapljajte nezdru¾ljivih naprav.

KLICI V SILI
Preprièajte se, da je komplet za vgradnjo v vozilo 
povezan z zunanjo anteno GSM, da je vklopljen in da 
deluje. 

 Tipko  dr¾ite pritisnjeno, dokler se ne prika¾e 
vpra¹anje Vzpostavim klic v sili? Potrdite s tipko .

 Vpra¹anje potrdite z Da, tako da pritisnete , ali 
preklièite postopek, tako da izberete Ne s pomikanjem 

 ter pritisnete .
Povejte, kje ste. Klica ne konèajte, dokler vam tega ne 
odobri klicana slu¾ba.

ZAMENJAVA VAROVALKE
Pregorelo varovalko zamenjajte le z varovalko istega 
tipa in velikosti. Nikoli ne uporabljajte varovalk za vi¹ji 
nazivni tok!
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O napravi
Komplet za vgradnjo v vozilo, opisan v tem priroèniku, je 
odobren za uporabo v omre¾jih EGSM 900 in GSM 1800. Veè 
informacij o omre¾jih lahko dobite pri ponudniku storitev.
Pri uporabi funkcij te naprave upo¹tevajte vse zakone ter 
spo¹tujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Omre¾ne storitve
Da bi komplet za vgradnjo v vozilo lahko uporabljali, morate 
imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje 
mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij 
mobilnega omre¾ja. Te omre¾ne storitve morda ne bodo na voljo 
v vseh omre¾jih ali pa se boste morali nanje posebej naroèiti pri 
ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo morda dal 
dodatna navodila in informacije o stro¹kih. Nekatera omre¾ja 
imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna va¹a uporaba 
omre¾nih storitev. Nekatera omre¾ja na primer ne podpirajo 
vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.
Ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogoèil vklop 
nekaterih funkcij v va¹em kompletu za vgradnjo v vozilo. V tem 
primeru ne bodo prikazane v meniju naprave. Veè informacij 
lahko dobite pri ponudniku storitev.
V ustreznem meniju kompleta za vgradnjo v vozilo izberite 
omre¾ne storitve, na primer preusmeritev klicev. Izbrane 
nastavitve za konfiguracijo storitve se bodo nato samodejno 
prenesle do mobilnega operaterja. Nastavitve omre¾nih storitev 
se ne shranijo v komplet za vgradnjo v vozilo ali na kartico SIM.

Dodatna oprema in zdru¾ljive naprave
Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne 
dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.



Splo¹ne informacije

7Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Splo¹ne informacije
Naprava Nokia 616 je komplet za vgradnjo v vozilo s polno 
funkcionalnostjo avtomobilskega telefona. Namenjen je 
priroèni uporabi mobilne komunikacije in podatkovnih storitev v 
vozilu. Komplet za vgradnjo v vozilo Nokia je skrbno prilagojen 
potrebam voznika:
• Poseben zaslon, name¹èen na primernem mestu v vozilu, 

omogoèa udobno branje menijskih funkcij in sporoèil.
• Do glavnih funkcij telefona dostopate prek kompaktne 

vhodne naprave s kolescem Navi in ¹tirimi funkcijskimi 
tipkami, name¹èene tako, da je zlahka dosegljiva 
uporabniku.

• Komplet lahko pove¾ete z zunanjo anteno GSM.
• Komplet omogoèa odlièno kakovost zvoka.
Odvisno od zdru¾ljivosti z mobilnim telefonom, s katerim ga 
uporabljate, lahko komplet za vgradnjo v vozilo Nokia 616 
deluje na ¹tiri razliène naèine:
• Kot polno zmogljiv avtomobilski telefon, ki dostopa do 

kartice SIM mobilnega telefona prek brez¾iène tehnologije 
Bluetooth (profil Bluetooth za dostop do kartice SIM) in 
ponuja vse funkcije.

• Kot polno zmogljiv avtomobilski telefon, ki dostopa do 
kartice SIM, vstavljene v bralnik kartic, in ponuja vse 
funkcije.

• Kot polno zmogljiv komplet za vgradnjo v vozilo, ki dostopa 
do mobilnega telefona prek brez¾iène tehnologije Bluetooth 
(prostoroèni profil Bluetooth) in ponuja omejeno ¹tevilo 
funkcij.

Komplet za vgradnjo v vozilo Nokia 616 optimizira 
komunikacijo v vozilu:
• Udobnost glasovnega klicanja in glasovnih ukazov.
• Priroèno preklapljanje med mobilnim telefonom in 

kompletom za vgradnjo v vozilo ob vstopu ali izstopu iz 
avtomobila; dovolj je, èe vkljuèite ali izkljuèite kontakt za 
v¾ig.

• Hitro in preprosto prena¹anje osebnega imenika iz 
mobilnega telefona v komplet za vgradnjo v vozilo prek 
brez¾iène tehnologije Bluetooth.

• Prilagodljivo preklapljanje med dvema uporabni¹kima 
profiloma (osebni imenik, glasovne oznake, nastavitve 
avtomobilskega telefona), èe avtomobil uporabljata dve 
osebi.



Oprema kompleta za vgradnjo v vozilo

8 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Oprema kompleta za vgradnjo v vozilo
Komplet za vgradnjo v vozilo Nokia 616 je sestavljen iz veè 
delov:

Oprema kompleta za vgradnjo v vozilo Nokia 616

1. Radijska enota RV-1
Radijska enota je avtomobilski telefon EGSM 900/1800 z 
brez¾ièno tehnologijo Bluetooth, ki ga lahko pove¾ete z 
zdru¾ljivo zunanjo anteno GSM in drugimi zdru¾ljivimi 
zunanjimi napravami.

2. Zaslon SU-21
Loèeni zaslon ima velike, lahko berljive pisave ter mo¾nost 
priroènega nastavljanja polo¾aja in osvetlitve, kar omogoèa 
udobno branje besedil na zaslonu.

3. Vhodna naprava CUW-3
Vhodna naprava vkljuèuje kolesce Navi in ¹tiri tipke. 
Namenjena je èim la¾jemu dostopu do glavnih funkcij 
telefona.

! Èe namesto vhodne naprave CUW-3 namestite 
avtomobilsko slu¹alko HSU-4, boste lahko pisali in po¹iljali 
besedilna sporoèila.

4. Zvoènik SP-2
Prilo¾en je loèen zvoènik za prenos zvoka iz kompleta za 
vgradnjo v vozilo. Èe ¾elite uporabljati avtomobilske radijske 
zvoènike, prosite za pomoè serviserja, ki name¹èa komplet v 
vozilo. Komplet za vgradnjo v vozilo morda ni zdru¾ljiv z 
va¹im sistemom.

5. Mikrofon MP-2
Prilo¾eni prostoroèni mikrofon je izdelan tako, da uèinkovito 
deluje v vozilu. Delovanje naprave lahko ¹e izbolj¹ate z 
namestitvijo na ustrezno mesto. Veè informacij lahko 
preberete v razdelku Vgradnja na strani 66.
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6. Sistemski kabel PCU-4
Prilo¾en je komplet kablov za priklop na napajanje, v¾ig in 
na vezje za izklop radia.

7. Antena GSM (ni v prodajnem paketu)
Za prikljuèitev na komplet za vgradnjo v vozilo potrebujete 
zdru¾ljivo zunanjo anteno GSM.

8. Nalepke
Nalepke, ki ste jih dobili s kompletom za vgradnjo v vozilo, 
so pomembne za servisiranje. Nalepko  prilepite na 
garancijsko kartico.

9. Avtomobilska slu¹alka HSU-4 (na voljo posebej)
Avtomobilska slu¹alka nadomesti vhodno napravo CUW-3, 
prilo¾eno prodajnemu paketu. Slu¹alka omogoèa zasebne 
klice ter pisanje in po¹iljanje sporoèil.

Oprema za komplet za vgradnjo v vozilo Nokia 616 in kabelske 
povezave
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Zaslon SU-21
Na zaslonu so prikazana obvestila kompleta za vgradnjo v vozilo 
in vsi va¹i vpisi.
Ko je komplet za vgradnjo v vozilo 
pripravljen za uporabo, je na 
zaslonu v pripravljenosti prikazan 
logotip mobilnega operaterja.

Èe ¾elite vkljuèiti funkcijo z 
glasovno oznako, morate najprej 
priklicati glasovni zaslon. 
V pripravljenosti pritisnite .
Osvetlitev zaslona lahko prilagodite, da bo delovanje optimalno. 
Veè informacij lahko preberete v razdelku Osvetlitev zaslona na 
strani 46.

Znaki na zaslonu
Na zaslonu se lahko prika¾ejo spodaj navedeni znaki.

Ka¾e moè signala mobilnega omre¾ja na mestu, kjer ste. 
Vi¹ji ko je stolpec, moènej¹i je signal.

Oznaèuje vzpostavljen klic.
Prejeli ste vsaj eno besedilno sporoèilo.
Oznaèuje neprebrana besedilna sporoèila.
Vkljuèena je preusmeritev klicev (omre¾na storitev). 
Glejte Preusmeritve klicev (omre¾na storitev) na strani 
43.
Vkljuèena je storitev domaèega obmoèja (omre¾na 
storitev).
Vpisujete lahko ¹tevilke. 
Kolesce Navi obrnite v levo. 
Zdaj lahko govorite.

Kolesce  Navi obrnite v desno. 
Vpisujete lahko èrke.
Gostujete v tujem omre¾ju.

Omre¾je je izkljuèilo funkcijo za ¹ifriranje.

Zvonjenje je izkljuèeno.

Brez¾ièna tehnologija Bluetooth je vkljuèena.
Glejte Brez¾ièna tehnologija Bluetooth na strani 55.
Vkljuèen je uporabni¹ki profil 1.
Glejte Izbira uporabni¹kega profila na strani 61. 
Vkljuèen je uporabni¹ki profil 2.
Glejte Izbira uporabni¹kega profila na strani 61.
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Iskanje v imeniku po abecedi. Glejte: Klicanje iz imenika 
(iskanje imen) na strani 27.

Prika¾ejo se lahko dodatni znaki:

Znaki med klicem
Oznaèuje aktiven glasovni klic.

Glasovni klic je bil prekinjen. 

Glasovni klici so preklopljeni na slu¹alke.

Poteka podatkovna komunikacija.

Poteka komunikacija prek faksa.

Oznaèuje aktivno povezavo GPRS.

Oznaèuje neaktivno povezavo GPRS. 

Klic je zadr¾an.

Splo¹ni znaki
Oznaèuje roèno iskanje omre¾ja.

Oznaèuje neprebrana besedilna sporoèila. Utripanje tega 
znaka pomeni, da je pomnilnik poln.
Oznaèuje posredovanje vizitke.

Nastavitev je aktivna.

Glasnost slu¹alke je mogoèe nastaviti.

Glasnost zvonjenja je mogoèe nastaviti.

Glasnost zvoènika je mogoèe nastaviti.

Osvetlitev je vkljuèena.

Znaki za funkcije snemalnika
Snemalnik je vkljuèen.

Posnetek se predvaja.

Znaki za funkcije Bluetooth
S kompletom za vgradnjo v vozilo je seznanjena naprava 
s podporo za tehnologijo Bluetooth.
Brez¾ièna povezava Bluetooth je vkljuèena.

Znaki na zaslonu
Predmet je bil zbrisan.

Vpis je napaèen ali ni dovoljen. 

Potrjuje izbrano nastavitev ali izbiro.

Oznaèuje dodatne informacije.

Oznaèuje opozorilo ali obvestilo.

Sporoèilo se po¹ilja (ne pomeni, da je ¾e prejeto).
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Vhodna naprava CUW-3
Funkcijski izbirniki so ¹tiri tipke in kolesce 
Navi. Glede na izbrane nastavitve so vam 
na voljo nekatere od naslednjih mo¾nosti:

Kolesce Navi
Kolesce Navi zavrtite, da nastavite glasnost zvonjenja ob 
dohodnem klicu ali glasnost zvoènika med vzpostavljenim 
klicem. S kolescem Navi se lahko tudi pomikate po menijih 
in imeniku.
V stanju pripravljenosti zavrtite kolesce Navi v levo, da
vklopite vnos telefonske ¹tevilke. Èe je prikazan zaslon za 
glasovno klicanje, lahko z vrtenjem kolesca  Navi v levo 
poi¹èete glasovne ukaze in jih na primer izberete za 
predvajanje.
V stanju pripravljenosti zavrtite kolesce Navi v desno, 
da v abecednem vrstnem redu i¹èete med vpisi v imeniku. 
Èe je prikazan zaslon za glasovno klicanje, lahko z 
vrtenjem kolesca Navi v desno poi¹èete ukaze za glasovno 
klicanje in jih na primer izberete za predvajanje.

Pritisnite kolesce Navi, da dostopate do prikazane 
funkcije:
–za vstop v meni in izbiro predmeta.
–za izbiro predmeta na seznamu.
–za prikaz mo¾nosti in izbiro predmeta.

V pripravljenosti pridr¾ite kolesce Navi, da poklièete 
telefonski predal.
S to tipko v pripravljenosti vkljuèite naslednje funkcije: 

Pritisnite, da izklopite zvonjenje.
Dohodni klic oznaèuje utripajoè zaslon.

Pridr¾ite, da vkljuèite funkcijo za klic v sili 
Veè informacij lahko preberete v razdelku Klicanje v sili na 
strani 74.

Pritisnite
– za sprejem dohodnega klica
– za prikaz seznama zadnjih klicanih ¹tevilk
– da poklièete ¹tevilko

Pridr¾ite
– da zbri¹ete besedilo, ¹tevilke ali druge vpise
– da telefon vrnete v pripravljenost

Pritisnite
– za zakljuèek klica
– za brisanje vpisane èrke ali ¹tevilke
– za vrnitev na prej¹njo raven v meniju ali v pripravljenost
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Z dalj¹im pritiskom na na to tipko komplet za vgradnjo v 
vozilo izklopite. S ponovnim pritiskom ga vrnete v stanje 
pripravljenosti.
Pritisnite, da preklopite dohodne ali vzpostavljene klice s 
kompleta za vgradnjo v vozilo na zdru¾ljivo seznanjeno 
slu¹alko ali obratno.

! Za ponovni vklop kompleta za vgradnjo v vozilo pritisnite 
tipko  in jo dr¾ite vsaj 10 sekund.

S to tipko v pripravljenosti vkljuèite naslednje glasovne 
funkcije:

Pritisnite, da vkljuèite glasovno klicanje in glasovne ukaze.
Pridr¾ite, da vkljuèite snemanje (tudi med klicem).

Avtomobilska slu¹alka HSU-4 (v prodaji 
posebej)

Avtomobilska slu¹alka nadomesti vhodno 
napravo CUW-3, prilo¾eno prodajnemu 
paketu. Uporabljate jo lahko za zasebne 
klice ter pisanje in po¹iljanje besedilnih 
sporoèil.
Slu¹alko sestavljajo funkcijski izbirniki 
(¹tiri tipke in kolesce Navi), alfanumerièna 
tipkovnica, mikrofon in zvoènik.

Funkcijski izbirniki
Funkcijski izbirniki so enaki kot na vhodni 
napravi CUW-3. Veè informacij lahko 
preberete v razdelku Vhodna naprava 
CUW-3 na strani 12.

Alfanumerièna tipkovnica
S temi tipkami vnesete ¹tevilke od 0 do 9, 
èrke in druge znake. Na vsaki tipki je veè 
znakov. Ustrezno tipko pritiskajte, dokler 
se na zaslonu ne prika¾e ¾eleni znak. 
Pri vpisovanju telefonske ¹tevilke ali 
vizitke lahko uporabite alfanumerièno 
tipkovnico.
Vpisovanje ¹tevilk in znakov:
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Èe ¾elite vpisati ¹tevilko, pribli¾no za sekundo pridr¾ite 
ustrezno ¹tevilèno tipko.
Pri vpisovanju posebnih znakov pritiskajte tipko .
Èe ¾elite dodati presledek, pritisnite .
Med velikimi in malimi èrkami preklopite s pritiskom na . 
Po besedilu se premikajte s kolescem . 

Èe ¾elite na primer vnesti èrko "C", trikrat pritisnite . Ko se na 
desni strani vpisane èrke prika¾e utripajoèa kazalka, lahko 
vnesete naslednji znak. Te korake ponavljajte pri celotnem 
besedilu.

   Opozorilo!
Ko slu¹alko nehate uporabljati, jo varno namestite v dr¾alo. Èe 
ni povsem pritrjena, vas lahko ob hitrem zaviranju ali nesreèi 
po¹koduje.

Hitro klicanje
Mo¾nost za hitro klicanje je priroèna bli¾njica za hitro in 
preprosto klicanje ¹tevilk, ki so doloèene telefonskim tipkam.
Èe ¾elite funkcijo hitrega klicanja vkljuèiti (Vkljuèeno) ali 
izkljuèiti (Izkljuèeno), izberite Nastavitve > Klicne nastavitve > 
Hitro klicanje.

Doloèanje telefonske ¹tevilke tipki za hitro 
klicanje
Tipkam za hitro klicanje (od  do ) lahko doloèite katero 
koli telefonsko ¹tevilko v imeniku.  Tipka  je rezervirana za 

hitro klicanje telefonskega predala. Za vsako od tipk za klicanje 
so na voljo naslednje mo¾nosti: Prika¾i ¹tev., Spremeni ali Zbri¹i.

V pripravljenosti pritisnite .
Pomaknite se na Imenik in pritisnite .
Pomaknite se na Hitro klicanje in pritisnite , da odprete 
seznam tipk za hitro klicanje in ¹tevilk, ki so jim doloèene.
Poi¹èite ¾eleni vpis v imeniku in pritisnite . Prika¾ejo se 
mo¾nosti Prika¾i ¹tev., Spremeni in Zbri¹i.
Pomaknite se na ¾eleno mo¾nost in pritisnite . 
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Hitro klicanje telefonske ¹tevilke
Pridr¾ite tipko za hitro klicanje, ki ji je doloèena ¾elena 
¹tevilka, dokler se klic ne zaène.
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2. Naèini uporabe in prva 
uporaba

Naèini uporabe
Komplet za vgradnjo v vozilo Nokia 616 ponuja posebne 
funkcije, ki jih lahko uporabljate na naslednje naèine: 

Naèin dostopa do kartice SIM 
Komplet za vgradnjo v vozilo lahko uporabljate z 
oddaljeno kartico SIM v zdru¾ljivem mobilnem telefonu, 
ki podpira profil za dostop do kartice SIM prek povezave 
Bluetooth. Glejte Delovanje v naèinu dostopa do kartice 
SIM na strani 16.

Prostoroèni naèin 
Komplet za vgradnjo v vozilo deluje kot prostoroèna 
enota za zdru¾ljiv mobilni telefon, ki podpira standard 
prostoroènega profila Bluetooth. Glejte Delovanje v 
prostoroènem naèinu na strani 19. 

Naèin avtomobilske kartice SIM 
Komplet za vgradnjo v vozilo lahko z avtomobilsko 
kartico SIM uporabljate kot avtomobilski telefon. Glejte 
Delovanje v naèinu avtomobilske kartice SIM na strani 
21.

   Opozorilo!
Èe s kompletom za vgradnjo v vozilo uporabljate mobilni 
telefon, ga v vozilu varno namestite (na primer v dr¾alo).

! Èe je komplet za vgradnjo v vozilo seznanjen z mobilnim 
telefonom, ki podpira standard za dostop do kartice SIM 
prek povezave Bluetooth, samodejno vzpostavi povezavo 
v naèinu dostopa do kartice SIM. 
Èe mobilni telefon podpira le standard prostoroènega 
profila Bluetooth, komplet za vgradnjo v vozilo vzpostavi 
povezavo v prostoroènem naèinu. Informacije o zdru¾ljivih 
mobilnih telefonih najdete na spletnem mestu dru¾be 
Nokia: http://www.nokia.com.

Kazalniki naèina
Ka¾e, da je meni ali funkcija na voljo le 
v naèinu dostopa do kartice SIM ali naèinu 
avtomobilske kartice SIM.

Ka¾e, da je meni ali funkcija na voljo le 
v prostoroènem naèinu.

Èe kazalnik ni prikazan, je meni ali funkcija na voljo v vseh treh 
naèinih.

Brez¾ièna tehnologija Bluetooth
Brez¾ièna tehnologija Bluetooth omogoèa brez¾ièno radijsko 
povezavo med kompletom za vgradnjo v vozilo in zdru¾ljivo 
napravo s podporo za brez¾ièno tehnologijo Bluetooth, ki sta 
drug od drugega oddaljena najveè 10 metrov. Med te naprave 
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spadajo na primer zdru¾ljivi mobilni telefoni, zdru¾ljivi prenosni 
raèunalniki in brez¾iène slu¹alke. Brez¾ièna povezava med 
zdru¾ljivimi napravami prek tehnologije Bluetooth je za 
uporabnika brezplaèna.
Za razliène aplikacije, ki uporabljajo brez¾ièno tehnologijo 
Bluetooth, so na voljo razlièni standardi profilov Bluetooth, ki 
omogoèajo povezavo med dvema zdru¾ljivima napravama s 
podporo za brez¾ièno tehnologijo Bluetooth. Veè informacij 
lahko preberete v razdelku Brez¾ièna tehnologija Bluetooth na 
strani 55.

Uporabni¹ki profili
V kompletu za vgradnjo v vozilo lahko nastavite dva 
uporabni¹ka profila. V vsakem profilu lahko doloèite naèin 
uporabe in imenik ter prilagodite nastavitve, med profiloma pa 
zlahka preklapljate. Veè informacij lahko preberete v razdelku 
Izbira uporabni¹kega profila na strani 61.

Delovanje v naèinu dostopa do 
kartice SIM

Delovanje kompleta za vgradnjo v vozilo v naèinu dostopa do 
kartice SIM prek povezave Bluetooth

Kako deluje naèin dostopa do kartice SIM
V tem naèinu uporabljate komplet za vgradnjo v vozilo skupaj z 
oddaljeno kartico SIM in zdru¾ljivim mobilnim telefonom. 
Komplet za vgradnjo v vozilo vzpostavi z izbranim mobilnim 
telefonom brez¾ièno povezavo Bluetooth za dostop do 
oddaljene kartice SIM in prijavo v radijsko omre¾je GSM. 

Komplet za vgradnjo v vozilo v tem naèinu zahteva, da se 
zdru¾ljivi mobilni telefon odjavi iz mobilnega omre¾ja GSM in 
izkljuèi vse komponente, potrebne za prenos podatkov prek 
omre¾ja GSM. Potem se komplet z uporabo podatkov na kartici 
SIM v zdru¾ljivem mobilnem telefonu (oddaljena kartica SIM) 
prijavi v omre¾je GSM. Vsi dohodni in odhodni klici se nato 
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vzpostavljajo prek kompleta za vgradnjo v vozilo in z uporabo 
kartice SIM v zdru¾ljivem mobilnem telefonu.

Prednosti
• Ta naèin omogoèa uporabo kompleta za vgradnjo v vozilo s 

kartico SIM, vstavljeno v mobilnem telefonu, ne da bi bilo 
treba kartico SIM prestaviti.

• V prilagojenih menijih lahko uporabljate vse funkcije, ki jih 
ponuja komplet za vgradnjo v vozilo. 

• Zvok je zelo kakovosten. Dodatna zunanja antena GSM 
zagotavlja optimalne pogoje za prenos in sprejem zvoka.

Uporaba
Zdru¾ljivega mobilnega telefona vam ni treba uporabljati ali 
vstaviti v dr¾alo, lahko ga imate na primer v aktovki v 
avtomobilu. 
Brez¾ièna povezava med kompletom za vgradnjo v vozilo in 
zdru¾ljivim mobilnim telefonom, vzpostavljena s profilom 
dostopa do kartice SIM prek povezave Bluetooth, ostane 
aktivna, dokler se ne zgodi kaj od naslednjega:
• Izkljuèite kontakt vozila, pri èemer se samodejno izklopi tudi 

komplet za vgradnjo v vozilo.
• Mobilni telefon premaknete iz dosega in povezava 

Bluetooth se prekine (èe na primer mobilni telefon odnesete 
iz avtomobila).

• Preklopite na drug naèin uporabe.
• Izklopite mobilni telefon.
• Konèate povezavo v naèinu dostopa do kartice SIM.

Èe je bil nazadnje izbran naèin dostopa do kartice SIM ter 
izkljuèite kontakt za v¾ig in ga znova vkljuèite, zaène komplet 
samodejno iskati oddaljeno kartico SIM zdru¾ljivega mobilnega 
telefona, s katero je bil povezan. Èe je ta telefon v dosegu, se 
med napravama vzpostavi brez¾ièna povezava Bluetooth. 

! Povezave Bluetooth med napravami se lahko vzpostavljajo 
samodejno, brez posebnega potrjevanja. Èe to ¾elite, 
izkljuèite mo¾nost Zahtevaj potrditev v mobilnem telefonu.

! Èe tehnologijo Bluetooth uporabljate redno, lahko mo¾nost 
"Zahtevaj potrditev" v mobilnem telefonu izkljuèite. 
Povezave Bluetooth se lahko potem vzpostavljajo 
samodejno, brez va¹ega potrjevanja.

Veè informacij najdete v priroèniku za uporabo mobilnega 
telefona, ki ga ¾elite uporabiti.

Predpogoji za delovanje
Èe ¾elite komplet za vgradnjo v vozilo uporabljati z oddaljeno 
kartico SIM, se preprièajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 
• S kompletom je povezana zunanja antena GSM. 
• Oddaljena kartica SIM je vstavljena v zdru¾ljivem mobilnem 

telefonu, ki podpira tehnologijo Bluetooth in standard 
profila za dostop do kartice SIM prek tehnologije Bluetooth. 

• Zdru¾ljiv mobilni telefon je seznanjen s kompletom za 
vgradnjo v vozilo. Veè informacij lahko preberete v razdelku 
Seznanjanje na strani 56.



Delovanje v naèinu dostopa do kartice SIM

18 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

• Zdru¾ljiv mobilni telefon je vklopljen, njegova baterija je 
dovolj napolnjena, brez¾ièna tehnologija Bluetooth pa je 
vkljuèena.

! Informacije o zdru¾ljivih mobilnih telefonih najdete na 
spletnem mestu dru¾be Nokia: http://www.nokia.com.

Prva uporaba
Ko po vgradnji kompleta ali po izbiri mo¾nosti Povrnem tov. 
nastavitve? vkljuèite kontakt za v¾ig avtomobila, se komplet za 
vgradnjo v vozilo samodejno vklopi. 

Izberite jezik obvestil na zaslonu in naèin uporabe
Èe za aktivni uporabni¹ki profil ¹e niste izbrali naèina uporabe, 
morate za profil najprej izbrati ¾eleni jezik obvestil na zaslonu. 
Ko se pojavi obvestilo Naèin uporabe, izberite Telefon 
Bluetooth.
Komplet za vgradnjo v vozilo samodejno zaène iskati zdru¾ljiv 
mobilni telefon, ki podpira brez¾ièno tehnologijo Bluetooth. Na 
seznamu najdenih naprav izberite ¾eleni mobilni telefon in 
zaènite postopek seznanjanja. Prika¾e se geslo, sestavljeno iz 16 
¹tevilk. Vpi¹ite ga v zdru¾ljivi mobilni telefon, ko ga ta zahteva. 
Veè informacij lahko preberete v razdelku Seznanjanje na strani 
56. 

! Èe izbrani mobilni telefon ne podpira dostopa do kartice 
SIM prek povezave Bluetooth, komplet za vgradnjo v vozilo 
samodejno deluje v prostoroènem naèinu. Veè informacij 
lahko preberete v razdelku Delovanje v prostoroènem naèinu 
na strani 19.

! Èe komplet mobilnega telefona ne najde, najprej preverite 
nastavitve telefona; preprièajte se, da je brez¾ièna 
tehnologija Bluetooth vkljuèena in da je telefon viden 
drugim napravam. Nato znova za¾enite iskanje naprav 
Bluetooth. Vèasih iskanje ne bo uspelo zaradi zunanjih 
motenj, èetudi so vse nastavitve pravilne.

! Med seznanjanjem z mobilnim telefonom v naèinu dostopa 
do kartice SIM izdela komplet za vgradnjo v vozilo 
16-mestno ¹tevilèno geslo. Èe ¾elite, ga lahko izbri¹ete: v 
3 sekundah pritisnite , da zbri¹ete geslo Bluetooth. Nato z 
urejevalnikom ¹tevilk Navi vnesite v komplet poljubno 16-
mestno geslo.
Ta funkcija omogoèa seznanjanje z zdru¾ljivim mobilnim 
telefonom s podporo za tehnologijo Bluetooth za dostop do 
kartice SIM, ki med seznanjanjem izdela 16-mestno 
¹tevilsko geslo. Geslo lahko nato vnesete v komplet za 
vgradnjo v vozilo.

Vnesite kodo PIN
Èe morate vpisati kodo PIN, vpi¹ite kodo PIN kartice SIM, ki je 
vstavljena v zdru¾ljivem mobilnem telefonu. Na zaslonu se 
izpi¹e v obliki ****. Potrdite s tipko . Komplet za vgradnjo v 
vozilo vas bo vpra¹al, ali ¾elite shraniti kodo PIN za poznej¹o 
samodejno potrditev. 

! Èe so funkcije na va¹i kartici SIM zavarovane s kodo PIN (na 
primer razporejanje stro¹kov slu¾benih in zasebnih klicev), 
kode morda ne boste ¾eleli shraniti.
Pomnite, da ste sami odgovorni za kakr¹no koli zlorabo, do 
katere pride zaradi shranitve kode PIN.
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Èe sta se napravi uspe¹no seznanili in pravilno vpi¹ete kodo PIN, 
se oddaljena kartica SIM v izbranem mobilnem telefonu dodeli 
uporabni¹kemu profilu 1. 

Kopiranje vpisov iz imenika mobilnega telefona
Komplet za vgradnjo v vozilo vas nato vpra¹a, ali ¾elite vpise v 
imeniku oddaljene kartice SIM in zdru¾ljivega mobilnega 
telefona kopirati v njegov pomnilnik. Vpisi v imeniku kompleta 
se prepi¹ejo. Veè informacij lahko preberete v razdelku 
Nastavitve za nalaganje na strani 63.

! Èe ¾elite, da se brez¾ièna povezava Bluetooth vzpostavi 
samodejno, brez posebnega potrjevanja, morate izkljuèiti 
funkcijo Zahtevaj potrditev v mobilnem telefonu.

! Kopirajo se vpisi v imeniku kartice SIM mobilnega telefona 
in vpisi v notranjem pomnilniku.

Pripravljenost na delovanje
Potem se komplet za vgradnjo v vozilo prek kartice SIM v 
zdru¾ljivem mobilnem telefonu vkljuèi v omre¾je GSM. Zdaj ga 
lahko uporabljate v naèinu dostopa do kartice SIM.

Delovanje v prostoroènem naèinu

Uporaba kompleta za vgradnjo v vozilo kot prostoroène enote za 
mobilni telefon

Kako deluje prostoroèni naèin
Komplet za vgradnjo v vozilo deluje kot prostoroèna enota za 
zdru¾ljiv mobilni telefon, ki podpira standard prostoroènega 
profila Bluetooth. Komplet se za to pove¾e s telefonom prek 
brez¾iène povezave Bluetooth, prevzame dohodne in odhodne 
klice ter glavne nadzorne funkcije. 

Prednosti
• Ne potrebujete dodatne kartice SIM.
• Na voljo so ¹tevilni zdru¾ljivi mobilni telefoni, primerni za 

uporabo v prostoroènem naèinu; informacije o zdru¾ljivih 
mobilnih telefonih boste na¹li na spletni strani dru¾be 
Nokia: http://www.nokia.com/enhancements/616

• Meniji kompleta za vgradnjo v vozilo so prilagojeni 
potrebam uporabnika.
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• Omre¾ne storitve in funkcije, ki jih komplet za vgradnjo v 
vozilo ne podpira, lahko uporabljate v mobilnem telefonu 
(èe jih podpira). 

Predpogoji za delovanje
• Uporabljate zdru¾ljiv mobilni telefon, ki podpira standard 

prostoroènega profila Bluetooth. 
• Zdru¾ljivi mobilni telefon je v prostoroènem naèinu 

seznanjen s kompletom za vgradnjo v vozilo. Veè informacij 
lahko preberete v razdelku Seznanjanje na strani 56.

• Zdru¾ljivi mobilni telefon je vklopljen, njegova baterija je 
dovolj napolnjena, brez¾ièna tehnologija Bluetooth pa je 
vkljuèena.

! Naprave drugih proizvajalcev morda ne bodo podpirale vseh 
funkcij prostoroènega naèina.

! V prostoroènem naèinu se mobilni telefon pove¾e z 
omre¾jem GSM.

Prva uporaba
Ko po vgradnji kompleta ali po izbiri mo¾nosti Povrnem tov. 
nastavitve? vkljuèite kontakt za v¾ig avtomobila, se komplet za 
vgradnjo v vozilo samodejno vklopi. 

Izberite jezik obvestil na zaslonu in naèin uporabe
Èe za aktivni uporabni¹ki profil ¹e niste izbrali naèina uporabe, 
morate za profil najprej izbrati ¾eleni jezik obvestil na zaslonu. 
Ko se prika¾e besedilo Naèin uporabe, izberite Telefon 
Bluetooth. 

Komplet za vgradnjo v vozilo samodejno zaène iskati zdru¾ljiv 
mobilni telefon. Najdene naprave se prika¾ejo na seznamu. 
Na seznamu najdenih naprav izberite ¾eleni mobilni telefon in 
zaènite postopek seznanjanja. Za to morate v obe napravi 
vnesti enako geslo Bluetooth. Èe ¾elite, si lahko izmislite lastno 
geslo. Veè informacij lahko preberete v razdelku Seznanjanje na 
strani 56.

! Èe izbrani mobilni telefon podpira tudi profil dostopa do 
kartice SIM, se ta naèin samodejno izbere za naèin uporabe. 
Veè informacij lahko preberete v razdelku Delovanje v 
naèinu dostopa do kartice SIM na strani 16.

Kopiranje vpisov iz imenika mobilnega telefona
Komplet za vgradnjo v vozilo vas vpra¹a, ali ¾elite vpise v 
imeniku oddaljene kartice SIM in zdru¾ljivega mobilnega 
telefona kopirati v njegov pomnilnik. Vpisi v imeniku kompleta 
se prepi¹ejo. Veè informacij lahko preberete v razdelku 
Nastavitve za nalaganje na strani 63.

! Pri izbiri tega naèina morate v mobilnem telefonu izkljuèiti 
mo¾nost Zahtevaj potrditev ali odobriti povezavo. 

! Kopirajo se vpisi v imeniku kartice SIM mobilnega telefona 
in vpisi v notranjem pomnilniku.

Pripravljenost na delovanje
Ko se komplet za uporabo v vozilu uspe¹no seznani z zdru¾ljivim 
mobilnim telefonom, ga lahko uporabljate v prostoroènem 
naèinu.
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Delovanje v naèinu avtomobilske 
kartice SIM

Delovanje kompleta za vgradnjo v vozilo v naèinu avtomobilske 
kartice SIM

Kako deluje naèin avtomobilske kartice SIM
Z vstavljeno kartico SIM1 deluje komplet za vgradnjo v vozilo 
kot avtomobilski telefon, ki uporablja zunanjo anteno GSM, 
povezano s sistemom.

Prednosti
• Kakovost zvoka je odlièna in zunanja antena GSM 

zagotavlja optimalne pogoje za prenos in sprejem. 
• V prilagojenih menijih lahko uporabljate vse funkcije, ki jih 

ponuja komplet za vgradnjo v vozilo.

Predpogoji za delovanje
• S kompletom je povezana zunanja antena GSM.
• V kompletu za vgradnjo v vozilo je vstavljena kartica SIM.

! Èe uporabljate kartico SIM in njeno kopijo, boste morda 
ugotovili, da se lahko prijavi samo ena naprava. Da bi se 
izognili motnjam v delovanju, boste drugo napravo morda 
morali izklopiti; to je odvisno od va¹ega mobilnega 
operaterja. Upo¹tevajte informacije, ki jih dobite pri 
operaterju.

Vstavite avtomobilsko kartico SIM
Èe ¾elite komplet za vgradnjo v vozilo uporabljati z loèeno 
avtomobilsko kartico SIM, morate kartico SIM vstaviti v radijsko 
enoto. 

   Opozorilo!
Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom. 
Informacije o razpolo¾ljivosti in storitvah kartic SIM lahko 
dobite pri prodajalcu, tj. ponudniku storitev, mobilnem 
operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

! Kartico SIM in njene kontakte lahko s praskami in zvijanjem 
po¹kodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte 
pazljivo.
Pred vstavljanjem kartice SIM se preprièajte, da je komplet 
za vgradnjo v vozilo izklopljen. 

1. na primer podrejena kopija kartice SIM
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Previdno pritisnite zaponko na 
ohi¹ju radijske enote (1), da 
odprete in dvignete pokrov (2).

Premaknite dr¾alo kartice SIM (3), 
kot ka¾e slika.

Odprite dr¾alo kartice SIM tako, 
da ga dvignete navzgor, kot ka¾e 
slika (4).

Kartico SIM previdno vstavite v 
dr¾alo (5). Poskrbite, da je 
vstavljena pravilno in da so zlati 
prikljuèki obrnjeni proti vam.

Dr¾alo za kartico SIM potisnite 
navzdol, da ga namestite v prej¹nji 
polo¾aj. Potisnite ga v smeri 
pu¹èice, da se zaskoèi. Zaprite 
pokrov radijske enote.

Kode za dostop za avtomobilsko 
kartico SIM
• Koda PIN (4 do 8 mest): 

Koda PIN (Personal Identification Number) ¹èiti va¹o 
avtomobilsko kartico SIM pred nepoobla¹èeno uporabo. 
Kodo PIN obièajno dobite s kartico SIM.
Nekateri ponudniki storitev dovoljujejo izklop zahteve po 
kodi PIN ob vklopu telefona.

• Koda PIN2 (4 do 8 mest): 
Koda PIN2, ki je lahko prilo¾ena avtomobilskim karticam 
SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.

• Kodi PUK in PUK2 (8 mest):
Kodo PUK (Personal Unblocking Key) potrebujete za 
spremembo blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za 
spremembo blokirane kode PIN2.

! Èe kod niste dobili z avtomobilsko kartico SIM, se obrnite na 
ponudnika storitev.
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Prva uporaba
Ko po vgradnji kompleta ali po izbiri mo¾nosti Povrnem tov. 
nastavitve? vkljuèite kontakt za v¾ig avtomobila, se komplet za 
vgradnjo v vozilo samodejno vklopi.

Izberite jezik obvestil na zaslonu in naèin uporabe
Èe za aktivni uporabni¹ki profil ¹e niste izbrali naèina uporabe, 
morate za profil najprej izbrati ¾eleni jezik obvestil na zaslonu. 
Ko se prika¾e obvestilo Naèin uporabe, izberite Avtomobilska 
kartica SIM.

Vnesite kodo PIN
Èe morate vpisati kodo PIN, vpi¹ite kodo avtomobilske kartice 
SIM. Na zaslonu se prika¾e v obliki ****. Potrdite s tipko .

! Èe je bila kartica SIM pravilno vstavljena v radijsko enoto in 
dodeljena aktivnemu uporabni¹kemu profilu, a se na zaslonu 
vseeno prika¾e sporoèilo SIM zavrnjena, se obrnite na 
mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Kopiranje vpisov v imeniku kartice SIM
Èe v njegovem pomnilniku ni vpisov, vas komplet za vgradnjo v 
vozilo vpra¹a, ali ¾elite vpise v imeniku avtomobilske kartice 
SIM kopirati v pomnilnik kompleta za aktivni uporabni¹ki profil.

! S kompletom za vgradnjo v vozilo lahko uporabljate le vpise 
v njegovem pomnilniku, ne pa tudi tistih, ki so shranjeni na 
uporabljeni avtomobilski kartici SIM. Vizitke na avtomobilski 
kartici SIM morate zato kopirati v pomnilnik kompleta za 
vgradnjo v vozilo.

Pripravljenost na delovanje
Ko se komplet za vgradnjo v vozilo prek avtomobilske kartice 
SIM prijavi v omre¾je GSM, ga lahko uporabljate v naèinu 
avtomobilske kartice SIM.
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3. Pregled glavnih funkcij
Funkcije so tukaj opisane na kratko. Èe ¾elite veè informacij, si 
oglejte navedene napotitve.

Vklopite komplet za vgradnjo v vozilo

Komplet za vgradnjo v vozilo je prikljuèen na sistem za v¾ig, 
zato se ob vklopu kontakta za v¾ig motorja samodejno vklopi 
tudi komplet. 
Èe ¹e niste nastavili aktivnega uporabni¹kega profila, glejte 
Naèini uporabe in prva uporaba na strani 15. 
Komplet sku¹a ob vklopu dostopati do nazadnje uporabljenega 
aktivnega uporabni¹kega profila in naèina uporabe. Èe dostop 
do zadnjega profila ni mogoè, sku¹a vkljuèiti drugega.
Èe ste komplet nazadnje uporabljali v prostoroènem naèinu ali 
naèinu dostopa do kartice SIM, komplet za vgradnjo v vozilo 
prek tehnologije Bluetooth samodejno poi¹èe zdru¾ljivi mobilni 
telefon, ki ste ga uporabili. Èe ste ga nazadnje uporabljali v 
naèinu avtomobilske kartice SIM, sku¹a dostopati do kartice 
SIM v radijski enoti.
Èe komplet ne more samodejno vkljuèiti enega od naèinov 
uporabe, se na zaslonu prika¾e naslednji seznam mo¾nosti:
• Znova se pov. z uporabnikom 1/2

To se lahko zgodi, èe je bil mobilni telefon nenamerno 
izklopljen ali povezan s slu¹alkami prek tehnologije                      
Bluetooth.

• Uporabnik 2/1
Komplet za vgradnjo v vozilo preklopi na drugi uporabni¹ki 
profil.

• Tokrat uporabi SIM avtomobila
Èe je v kompletu za vgradnjo v vozilo vstavljena kartica SIM, 
se zaèasno uporabi. Uporabni¹ko doloèeni podatki, kot so 
vpisi v imeniku, ostanejo shranjeni v pomnilniku. Ko komplet 
naslednjiè vklopite, se znova sku¹a povezati z nazadnje 
uporabljenim profilom. 

• Naèin uporabe 
S to mo¾nostjo lahko zaènete iskanje naprav, ki podpirajo 
brez¾ièno tehnologijo Bluetooth, in izbiro mobilnega 
telefona.
Èe je to mogoèe, komplet samodejno izbere naèin dostopa 
do kartice SIM, sicer izbere prostoroèni naèin.
Zaène se postopek seznanjanja z uporabo gesla Bluetooth. 
Veè informacij lahko preberete v razdelku Seznanjanje na 
strani 56. 
Po ¾elji lahko izberete tudi naèin avtomobilske kartice SIM.

• Vzpostavim klic v sili? 
S to mo¾nostjo lahko klièete v sili.
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.

! Mo¾nosti, ki so na voljo, so odvisne od izbranega naèina 
uporabe.
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Kopirajte vpise v imeniku
Èe je komplet za vgradnjo v vozilo povezan z mobilnim 
telefonom, lahko z mo¾nostjo Nalo¾i vizitke v meniju Uporab. 
pod. kopirate vpise v imeniku telefona v pomnilnik kompleta. 

! Ta funkcija je pomembna zato, ker do vpisov na kartici SIM, 
vstavljeni v komplet za vgradnjo v vozilo, nimate 
neposrednega dostopa. Èe ¾elite dostopati do njih, jih 
morate prekopirati v pomnilnik kompleta.

Èe uporabljate oddaljeno kartico SIM, morate za kopiranje 
izbrati mobilni telefon. Veè informacij lahko preberete v 
razdelku Nalaganje vizitk na strani 60. 

Veè uporabnikov
Komplet za vgradnjo v vozilo lahko podatke in nastavitve shrani 
ter uporablja v dveh razliènih uporabni¹kih profilih. Uporabni¹ki 
profil vkljuèuje vizitke v imeniku, glasovne oznake in ukaze ter 
nastavitve kompleta za vgradnjo v vozilo. Dva uporabnika 
avtomobila lahko tako z vklopom osebnega uporabni¹kega 
profila preprosto dostopata do svojih prilagojenih uporabni¹kih 
podatkov na isti kartici SIM. 

  Uporabnik 1
  Uporabnik 2

V pripravljenosti dostopate do menija tako, da pritisnete 
.

Poi¹èite meni Uporab. pod. in ga odprite s pritiskom na .

Poi¹èite mo¾nost Preklopi na uporabn. 1 ali Preklopi na 
uporabn. 2 in pritisnite , da jo izberete.
Izbrani uporabni¹ki profil se vklopi.

Morda boste morali vnesti kodo PIN oddaljene kartice SIM.
Veè informacij lahko preberete v razdelku Izbira uporabni¹kega 
profila na strani 61.

Dohodni klic
Pri dohodnih klicih lahko izbirate med naslednjimi mo¾nostmi:

Sprejem dohodnega klica
Èe ¾elite sprejeti dohodni klic:

Pritisnite . 
Za konèanje klica pritisnite . 

Zavrnitev dohodnega klica
Klic zavrnete s pritiskom tipke .

Èe je vkljuèena funkcija Preusmeri, èe je ¹t. zasedena (omre¾na 
storitev), se na izbrano ¹tevilko, na primer na telefonski predal, 
preusmerijo tudi zavrnjeni klici. Veè informacij lahko preberete 
v razdelku Preusmeritve klicev (omre¾na storitev) na strani 43. 

Prilagoditev glasnosti zvonjenja
Glasnost zvoènika pri dohodnem klicu prilagodite s tipko 

.
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Èakajoèi klic 

Èe vkljuèite funkcijo Èakajoèi klic (omre¾na storitev), vas bo 
omre¾je opozorilo na nov klic tudi med ¾e vzpostavljenim 
klicem. Tak¹en klic lahko potem tudi sprejmete. 
Èe ¾elite med vzpostavljenim klicem sprejeti novega:

Pritisnite . 
Prvi klic je zadr¾an. 
S pritiskom na  preklapljate med aktivnim in zadr¾anim 
klicem. 
Drugi klic je zadr¾an.
S pritiskom na  konèate aktivni klic in preklopite na 
zadr¾anega.

Veè informacij lahko preberete v razdelku Èakajoèi klic 
(omre¾na storitev) na strani 45.

Mo¾nosti med klicem
Med aktivnim klicem so vam na voljo naslednje mo¾nosti:
• Izkljuèi mikrof.
• Po¹lji DTMF
• Imenik

Med klicem pritisnite tipko .
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.

Prilagoditev glasnosti zvonjenja

Glasnost zvonjenja prilagodite s tipko .

Izklop mikrofona

Èe ¾elite uti¹ati aktivni klic, izberite mo¾nost Izkljuèi mikrof.. 
Prika¾e se obvestilo Mikrofon izkl..

Med klicem pritisnite tipko .
Poi¹èite mo¾nost Mikrofon izkl. in pritisnite , da uti¹ate 
klic.
Mikrofon znova vkljuèite s pritiskom na .

Preklop s prostoroènega naèina na brez¾iène slu¹alke

Èe ¾elite dohodne ali aktivne klice preklopiti s 
prostoroènega naèina na brez¾iène slu¹alke, pritisnite .

Oglejte si predpogoje, opisane v razdelku Brez¾ièna tehnologija 
Bluetooth na strani 55.

Po¹iljanje tonov DTMF

Nize tonov DTMF lahko uporabljate za po¹iljanje gesel, dostop 
do telefonskega predala ali nadzor avtomatiziranega sistema, ki 
uporablja govor. 

Med klicem pritisnite .
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Poi¹èite mo¾nost Po¹lji DTMF in pritisnite .
Pomaknite se v desno, da odprete imenik in izberete vnaprej 
shranjene nize ¹tevilk.
Pomaknite se v levo, èe ¾elite vnesti niz ¹tevilk.
®eleno mo¾nost izberite s tipko .
Èe ste odprli imenik, se pomaknite na ¾eleni niz in ga 
izberite s pritiskom na tipko .
ali
Pri vna¹anju niza ¹tevilk uporabite urejevalnik besedila ali 
tipkovnico (avtomobilsko slu¹alko HSU-4, glejte 
Alfanumerièna tipkovnica na strani 13).

Ko ste ¹tevilko izbrali, se takoj odpo¹lje kot ton DTMF.
To mo¾nost zapustite s pritiskom na . Vrnete se na zaslon 
za klicanje. Aktivni klic se obdr¾i.

Imenik

Med klicem si lahko ogledate imenik, da preverite ¹tevilko ali jo 
posredujete sogovorniku. 
Dostop do imenika:

Med klicem pritisnite .
Poi¹èite mo¾nost Imenik in pritisnite , da jo izberete.
V razdelku Klicanje iz imenika (iskanje imen) na strani 27 
lahko preberete informacije o pomikanju po imeniku.
Za izhod iz imenika pritisnite . Aktivni klic se obdr¾i.

Snemalnik

Snemalnik omogoèa snemanje govora, zvokov in aktivnih klicev.

   Opozorilo!
Upo¹tevajte vse zakone o snemanju klicev, ki veljajo v dr¾avi, 
v kateri ste. Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene.

Èe ¾elite med klicem vkljuèiti snemanje, pridr¾ite .
Snemanje konèate s pritiskom na .

Veè informacij lahko preberete v razdelku Snemalnik na 
strani 54.

Klicne funkcije
Glede na izbrani naèin uporabe so na voljo razliène klicne 
funkcije.

Klicanje iz imenika (iskanje imen)

©tevilko lahko poklièete tako, da izberete 
ime v imeniku:

V pripravljenosti se pomaknite desno, da v imeniku poi¹èete 
¾eleno èrko, s tipko  pa jo izberite.
Enako vnesite ¹e druge znake.
Pridr¾ite  ali pritisnite , da odprete seznam imen, ki 
se zaènejo z izbranimi znaki.
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Pomaknite se na ¾eleno ime in pritisnite , da poklièete 
shranjeno ¹tevilko.

Vpisu v imeniku lahko dodelite do pet telefonskih ¹tevilk z 
razliènimi simboli, ki pomagajo pri njihovem razlikovanju. 
Uporabljene so ikone  (Splo¹no),  (Mobilni telefon), 

(Doma),  (Slu¾ba) in  (Faks).
Èe ¾elite poklicati eno od preostalih 
¹tevilk, shranjenih za ime:

Pritisnite  in poi¹èite ¾eleni simbol ali telefonsko 
¹tevilko.
©tevilko poklièete s pritiskom na .

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje omogoèa klicanje ¾elene ¹tevilke tako, da 
izgovorite glasovno oznako, ki ji je dodana v imeniku. 
Èe ¾elite glasovno poklicati ¹tevilko:

Pritisnite . Prika¾e se obvestilo Govorite.
Jasno in glasno izgovorite glasovno oznako, ki pripada ¾eleni 
¹tevilki.
Komplet za vgradnjo v vozilo zatem predvaja prepoznano 
glasovno oznako, èez sekundo in pol pa samodejno poklièe 
ustrezno ¹tevilko.

Veè informacij lahko preberete v razdelku Glasovne oznake na 
strani 51.

Vpis v imeniku lahko glasovno poklièete, èe je v mobilnem 
telefonu zanj shranjena glasovna oznaka. Uporabite lahko le 
vpise v pomnilniku telefona, ki so povezani z glasovnimi 
oznakami.

Èe potrebujete veè informacij o snemanju glasovnih oznak, 
preberite ustrezni razdelek v priroèniku za uporabo mobilnega 
telefona.

Èe ¾elite glasovno poklicati ¹tevilko:
Pritisnite . Prika¾e se obvestilo Govorite.
Jasno in glasno izgovorite glasovno oznako, ki pripada ¾eleni 
¹tevilki.
Komplet za vgradnjo v vozilo zatem predvaja prepoznano 
glasovno oznako, èez sekundo in pol pa samodejno poklièe 
ustrezno ¹tevilko.

Ponovno klicanje
Èe ¾elite znova poklicati zadnjo klicano ¹tevilko, vam je na voljo 
seznam zadnjih klicanih ¹tevilk:

Èe ga ¾elite odpreti, v pripravljenosti pritisnite .
Poi¹èite ¾eleno ¹tevilko in pritisnite , da jo izberete.
©tevilko poklièete s pritiskom na .

Seznam klicev
Telefon shranjuje telefonske ¹tevilke 
neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih 
klicev, skupaj z uro in datumom klica.
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Èe ¾elite odpreti seznam klicev:
V pripravljenosti pritisnite :
Poi¹èite mo¾nost Seznam kl. in pritisnite .
Poi¹èite ¾eleni seznam in pritisnite , da ga odprete.

Èe ¾elite odpreti seznam zadnjih 10 
klicanih ¹tevilk, lahko uporabite bli¾njico: 

V pripravljenosti pritisnite :
Poi¹èite ¾eleno ¹tevilko in pritisnite , da jo izberete. 
©tevilko poklièete s pritiskom na . 

Veè informacij lahko preberete v razdelku Seznam klicev na 
strani 39.

Klicanje z uporabo kolesca NaviTM

©tevilko lahko vpi¹ete in poklièete tudi s kolescem  Navi.
V pripravljenosti se pomaknite v levo do prve ¹tevke 
telefonske ¹tevilke in jo izberite s tipko .
Ta korak ponovite za vse ¹tevke, dokler ne vpi¹ete celotne 
¹tevilke.
©tevilko poklièete s pritiskom na .

Klicanje z avtomobilsko slu¹alko HSU-4 (na voljo 
posebej)
Telefonsko ¹tevilko lahko vpi¹ete s tipkovnico slu¹alke. 

Vnesite ¾eleno telefonsko ¹tevilko.
©tevilko poklièete s pritiskom na .

Poslu¹anje glasovnih sporoèil
Èe ste v komplet za vgradnjo v vozilo shranili ¹tevilko 
telefonskega predala, ga lahko poklièete in poslu¹ate prejeta 
glasovna sporoèila:

V pripravljenosti dostopate do menija tako, da pritisnete 
.

Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Telefonski predal in pritisnite , da jo 
izberete.
Poi¹èite mo¾nost Poslu¹aj glesovna sporoèila in pritisnite 

, da poklièete telefonski predal.

! V pripravljenosti lahko neposredno poklièete telefonski 
predal, tako da pridr¾ite tipko .

! Èe uporabljate avtomobilsko slu¹alko HSU-4, za klicanje 
telefonskega predala pridr¾ite tipko .

Veè informacij lahko preberete v razdelku Telefonski predal na 
strani 47.

Sporoèila

Èe ¾elite uporabljati te funkcije, morate vnesti potrebne 
nastavitve. Veè informacij lahko preberete v razdelku Nastavitve 
sporoèil na strani 37.
Informacije o dodatnih funkcijah lahko preberete v razdelku 
Sporoèila na strani 35.
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Prejeta sporoèila
Ko prejmete besedilno sporoèilo, se prika¾e obvestilo Novo 
sporoèilo: 1. Ikona  pomeni, da imate neprebrana besedilna 
sporoèila.
Èe ¾elite prebrati besedilno sporoèilo:

V pripravljenosti dostopate do menija tako, da pritisnete 
.

Poi¹èite meni Sporoèila in ga odprite s pritiskom na .
Izberite mo¾nost Prejeto in za prikaz seznama sporoèil 
pritisnite .
Poi¹èite ¾eleno sporoèilo in pritisnite , da ga prika¾ete.
S pomikanjem ga preberite do konca.

Komplet za vgradnjo v vozilo ponuja ¹tevilne mo¾nosti za delo z 
izbranim sporoèilom.
• Poklièi
• Odgovori (samo z avtomobilsko slu¹alko HSU-4)
• Odgovori s predlogo (samo z vhodno napravo CUW-3)
• Posreduj
• Shrani kot predlogo
• Zbri¹i
• Kopiraj v telefon

Pritisnite .
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.

Veè informacij lahko preberete v razdelku Prejeta sporoèila na 
strani 36.

Druge funkcije in mo¾nosti
Komplet za vgradnjo v vozilo ponuja ¹tevilne dodatne funkcije 
in mo¾nosti. Veè informacij lahko preberete v razdelku Menijske 
funkcije na strani 35.
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4. Meni
Komplet za vgradnjo v vozilo Nokia 616 ponuja ob¹iren niz 
funkcij, ki so zdru¾ene v menije. Zgradba menija se lahko 
razlikuje glede na izbrani naèin uporabe.

Dostop do menijske funkcije
Za dostop do menija v pripravljenosti pritisnite . V meniju 
se lahko potem premikate z naslednjimi tipkami:

Kolesce Navi obrnite v levo, da se na seznamu mo¾nosti 
pomaknete navzgor.
Kolesce Navi obrnite v desno, da se na seznamu mo¾nosti 
pomaknete navzdol.
S pritiskom kolesca Navi izberete ¾eleno mo¾nost.

S to tipko zbri¹ete vpis ali se vrnete na prej¹njo raven v 
meniju (glejte seznam menijskih funkcij). Z dalj¹im 
pritiskom te tipke poèistite zaslon in se vrnete v stanje 
pripravljenosti.

Seznam menijskih funkcij
Na naslednjih seznamih so navedeni menijski elementi v 
enakem vrstnem redu kot v kompletu za vgradnjo v vozilo: 

 Naèin dostopa do kartice SIM in naèin
  avtomobilske kartice SIM 

 Prostoroèni naèin

! Za vsak element so v tem priroèniku na voljo podrobne 
informacije. Ustrezne ¹tevilke strani so navedene med 
oklepaji za glavnimi elementi. 

! Èe s kompletom za vgradnjo v vozilo uporabljate 
avtomobilsko slu¹alko HSU-4, so v menijih Sporoèila in 
Imenik na voljo dodatne funkcije. Veè informacij preberite 
v priroèniku za uporabo avtomobilske slu¹alke HSU-4. 
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■ Sporoèila (stran 35)
Ustvari sporoèilo*

Po¹lji
Zbri¹i besedilo
Uporabi predlogo
Shrani kot predlogo

Prejeto
Povratni klic
Odgovori
Posreduj
Shrani kot predlogo
Zbri¹i
Kopiraj v telefon

Poslana sporoèila*
Odpri
Podrobnosti
Zbri¹i

Nastavitve sporoèil
©tevilka centra za 
sporoèila
Odgovori prek istega 
centra

Prika¾i predloge
Po¹lji
Zbri¹i
Ustvari sporoèilo
Odgovori

 

■ Seznam kl. (stran 39)
• Neodgovorjeni klici
• Prejeti klici
• Klicane ¹tevilke

■ Seznam kl. (stran 39)
• Neodgovorjeni klici
• Prejeti klici
• Klicane ¹tevilke

■ Imenik (stran 40)
• Poi¹èi 
• Zbri¹i 
• Stanje pomnilnika

■ Imenik (stran 40)
• Poi¹èi 
• Zbri¹i 
• Stanje pomnilnika

■ Toni (stran 42)
• Glasnost zvonjenja
• Zvonjenje
• Opozorilni toni

Za opozorilne tone glejte 
"Nastavitve".
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■ Nastavitve (stran 42)
• Nastavi uro in datum

• Nastavi uro
• Zapis èasa
• Nastavi datum
• Zapis datuma

• Klicne nastavitve
• Po¹iljanje lastne 

¹tevilke
• Doloèeno od 

omre¾ja
• Vkljuèeno 
• Izkljuèeno

• Preusmeritve
• Preusmeri vse 

govorne klice
• Preusmeri, èe je ¹t. 

zasedena
• Preusmeri, èe ni 

odgovora
• Preusmeri, èe tel. ni 

v dosegu
• Preusmeri, èe ¹t. ni 

na voljo
• Preklièi vse 

preusmeritve
• Samodejni sprejem

• Izkljuèeno
• Vkljuèeno

• Èakajoèi klic
• Vkljuèi 
• Preklièi
• Preveri stanje

■ Nastavitve (stran 42)
• Nastavi uro in datum

• Nastavi uro
• Zapis èasa
• Nastavi datum
• Zapis datuma

• Samodejni sprejem
• Izkljuèeno
• Vkljuèeno

■ Nastavitve (stran 45)
Hitro klicanje*

Vkljuèeno 
Izkljuèeno

Nastavitve telefona
• Jezik
• Nastavitve osvetlitve
• Informacije o celici

• Vkljuèeno
• Izkljuèeno

• Izbira omre¾ja
• Samodejno
• Roèno

• Zakasnitev izklopa

• Telefonski predal
• Poslu¹aj glasovna 

sporoèila
• ©tev. telefonskega 

predala
• Modem GPRS
• Varnostne nastavitve

• Zahteva za kodo PIN
• Spremeni kodo PIN
• Zaprta skupina 

uporabnikov
• Privzeto
• Vkljuèeno
• Izkljuèeno

• Predpisani klici
• Vkljuèeno
• Izkljuèeno
• Seznam ¹tevilk

■ Nastavitve (stran 45)

• Jezik
• Nastavitve osvetlitve

• Zakasnitev izklopa
• Opozorilni toni
• Telefonski predal

• Poslu¹aj glasovna 
sporoèila

• ©tev. telefonskega 
predala
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* Funkcija je na voljo samo z avtomobilsko slu¹alko HSU-4, ki jo 
lahko kupite posebej.

■ Nastavitve (stran 50)
• Nastavitve izenaèevalnika

• Zvoènik
• Radijski zvoèn.

• Povrnem tov. nastavitve?

■ Nastavitve (stran 50)
• Nastavitve izenaèevalnika

• Zvoènik
• Radijski zvoèn.

• Povrnem tov. nastavitve?

■ Glas. nadz. (stran 51)
• Glas. oznake

• Nova glasovna oznaka
• Seznam glasovnih 

oznak
• Predvajaj
• Spremeni
• Zbri¹i

• Glasovni ukazi
• Nov glasovni ukaz
• Seznam glasovnih 

ukazov
• Predvajaj
• Spremeni
• Zbri¹i

■ Snemalnik (stran 54)
• Snemaj
• Predvajaj
• Zbri¹i

■ Bluetooth (stran 55)
• Prika¾i aktivne naprave
• Prika¾i seznanjene naprave

• Pove¾i
• Zbri¹i seznanjenost
• Zahtevaj potrditev
• Uredi ime Bluetooth 

• Ime Bluetooth 
(Komplet za vgradnjo v 
vozilo)

• Dovoli drugo povezavo
• Vidnost

■ Bluetooth (stran 55)
• Prika¾i aktivne naprave
• Prika¾i seznanjene naprave

• Zbri¹i seznanjenost
• Zahtevaj potrditev
• Uredi ime Bluetooth

 
• Ime Bluetooth 

(Komplet za vgradnjo v 
vozilo)

• Vidnost

■ Uporab. pod. (stran 60)
• Nalo¾i vizitke

Preklopi na uporabn. 1
• Nastavitve za uporab. 1

• Naèin uporabe
• Aktivni naèin uporabe
• Nastavitve za 

nalaganje
• SIM in pom- 

nilnika telef.
• Kartice SIM
• Pomnilnika 

telefona

■ Uporab. pod. (stran 60)
• Nalo¾i vizitke

Preklopi na uporabn. 1
• Nastavitve za uporab. 1

• Naèin uporabe
• Aktivni naèin uporabe
• Nastavitve za 

nalaganje
• SIM in pom- 

nilnika telef.
• Kartice SIM
• Pomnilnika 

telefona
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5. Menijske funkcije
Komplet za vgradnjo v vozilo Nokia 616 lahko uporabljate v 
razliènih naèinih. Glede na izbrani naèin uporabe so na voljo 
razliène menijske funkcije.
Kazalniki oznaèujejo, katere menijske funkcije naèini podpirajo. 
Veè informacij lahko preberete v razdelku Kazalniki naèina na 
strani 15.

Sporoèila

S kompletom za vgradnjo v vozilo lahko 
prejemate in berete kratka besedilna 
sporoèila, èe uporabljate avtomobilsko 
slu¹alko HSU-4 (na voljo posebej), pa jih 

lahko tudi po¹iljate in shranjujete. Vsa sporoèila se shranijo 
v pomnilnik za kratka sporoèila. Èe ¾elite po¹iljati kratka 
sporoèila, izberite Nastavitve spor..

! Ob po¹iljanju besedilnih sporoèil lahko komplet prika¾e 
obvestilo Sporoèilo je poslano. To pomeni, da je sporoèilo 
poslano centru za sporoèila na ¹tevilko, ki je programirana v 
telefonu, ne pomeni pa, da je prejemnik sporoèilo ¾e prejel.

Besedilna sporoèila se prika¾ejo na zaslonu mobilnega telefona, 
ne na zaslonu kompleta za vgradnjo v vozilo.

Ustvari sporoèilo (samo z avtomobilsko 
slu¹alko HSU-4)                       
(na voljo posebej)

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Sporoèila in ga odprite s pritiskom na .
Pomaknite se na mo¾nost Ustvari sporoèilo in pritisnite 

, da jo izberete. 
Besedilno sporoèilo napi¹ite s tipkovnico avtomobilske 
slu¹alke. Veè informacij boste na¹li v razdelku Avtomobilska 
slu¹alka HSU-4 (v prodaji posebej) na strani 13.
Ko je sporoèilo pripravljeno, pritisnite .

Komplet za vgradnjo v vozilo zagotavlja ¹tevilne mo¾nosti za 
delo z izbranim sporoèilom.

Po¹lji
Poi¹èite mo¾nost Po¹lji in pritisnite , da jo izberete.
Telefonsko ¹tevilko vpi¹ite z alfanumerièno tipkovnico in 
pritisnite , da jo potrdite.
Pritisnite , da sporoèilo po¹ljete (ukaz Po¹lji).
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.
ali 
V imeniku se pomaknite desno, da poi¹èete ¾eleno èrko, s 
tipko  pa jo izberite.
Enako vnesite ¹e druge znake.
Pridr¾ite , da odprete seznam imen, ki se zaènejo z 
izbranimi znaki.
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®eleno ime izberite s tipko . 
Pritisnite , èe ¾elite sporoèilo poslati (ukaz Po¹lji).
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Poèisti besedilo
S to mo¾nostjo lahko zbri¹ete besedilna sporoèila.

Poi¹èite mo¾nost Zbri¹i besedilo in pritisnite , da jo 
izberete.

Uporabi predlogo
S to funkcijo lahko po¹ljete shranjeno besedilno sporoèilo. 
Izberite Uporabi predlogo, da odprete seznam razpolo¾ljivih 
predlog.

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Sporoèila in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Prika¾i predloge in odprite seznam s 
pritiskom na . 
Poi¹èite ¾eleno predlogo in pritisnite , da jo izberete.
Celotno besedilo preglejte s pomikanjem.
Pritisnite , da besedilno sporoèilo po¹ljete.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Shrani kot predlogo
S to priroèno mo¾nostjo lahko prejeto besedilno sporoèilo 
shranite kot predlogo. Èe ¾elite predlogo uporabiti, izberite 
mo¾nost Odgovori s predlogo, da se prika¾e seznam, potem pa 
po¹ljite sporoèilo.

Pomaknite se na mo¾nost Shrani kot predlogo in pritisnite 
, da jo izberete.

Prejeta sporoèila

Ko prejmete besedilno sporoèilo, se 
prika¾eta znak  in obvestilo Novo 
sporoèilo: 1. 

Kratka sporoèila, poslana kompletu za vgradnjo v vozilo, se 
prika¾ejo v vrstnem redu prejema.

! Èe ste ¾e vzpostavili povezavo Bluetooth z mobilnim 
telefonom prek profila za dostop do kartice SIM, se vsa 
kratka sporoèila, ki jih sprejme komplet za vgradnjo v vozilo, 
samodejno posredujejo v mobilni telefon.

Neprebrana besedilna sporoèila so oznaèena z znakom , 
prebrana pa z znakom .
Utripajoè znak  ka¾e, da je pomnilnik za sporoèila poln. Èe 
¾elite prejemati in po¹iljati nova sporoèila, morate najprej 
zbrisati nekaj starih.
Èe ste prejeli veè kot eno besedilno sporoèilo:

V pripravljenosti dostopate do menija tako, da pritisnete 
.

Poi¹èite meni Sporoèila in ga odprite s pritiskom na .
Izberite mo¾nost Prejeto in za prikaz seznama sporoèil 
pritisnite .
Poi¹èite ¾eleno sporoèilo in pritisnite , da ga prika¾ete.
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S pomikanjem preberite sporoèilo ter prika¾ite ime in 
¹tevilko po¹iljatelja ter datum in èas prejema. 

Komplet za vgradnjo v vozilo ponuja ¹tevilne mo¾nosti za delo z 
izbranim sporoèilom.

Pritisnite .
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.

Poklièi
S to mo¾nostjo poklièete telefonsko ¹tevilko po¹iljatelja.

Odgovori
S to mo¾nostjo lahko z besedilnim sporoèilom odgovorite na 
prejeto besedilno sporoèilo. Veè informacij lahko preberete v 
razdelku Avtomobilska slu¹alka HSU-4 (v prodaji posebej) na 
strani 13. Funkcija je na voljo le, èe uporabljate avtomobilsko 
slu¹alko HSU-4 (v prodaji posebej).

Posreduj
S to mo¾nostjo posredujete besedilno sporoèilo na drugo 
telefonsko ¹tevilko.

Shrani kot predlogo
S to priroèno mo¾nostjo lahko prejeto besedilno sporoèilo 
shranite kot predlogo. Za uporabo predloge izberite mo¾nost 
Odgovori s predlogo, da se prika¾e seznam, potem pa po¹ljite 
sporoèilo.

Kopiraj v telefon
S to mo¾nostjo kopirate prejeto sporoèilo v mobilni telefon.

Poslana sporoèila
Komplet za vgradnjo v vozilo shranjuje poslana sporoèila. Za 
delo z njimi so na voljo razliène mo¾nosti.
Èe si ¾elite ogledati seznam poslanih sporoèil:

V pripravljenosti pritisnite .
Izberite Sporoèila in pritisnite .
Pomaknite se na Poslana sporoèila in pritisnite .
Poi¹èite ¾eleno sporoèilo in pritisnite .
Pritisnite , da potrdite izbiro.
Pomaknite se na ¾eleno mo¾nost in pritisnite .

Odpri
S to mo¾nostjo odprete izbrano besedilno sporoèilo.

Podrobnosti
Izberite to mo¾nost, da prika¾ete ime in telefonsko ¹tevilko 
prejemnika ter uro in datum, ko je bilo besedilno sporoèilo 
poslano.

Zbri¹i
S to mo¾nostjo zbri¹ete besedilno sporoèilo.

Nastavitve sporoèil

Èe ¾elite po¹iljati besedilna sporoèila, morate v kompletu za 
vgradnjo v vozilo izbrati nekaj nastavitev.
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©tevilka centra za sporoèila
To ¹tevilko dobite pri ponudniku storitev. 

! S to mo¾nostjo lahko shranite telefonsko ¹tevilko centra za 
sporoèila, ki jo potrebujete za po¹iljanje besedilnih sporoèil.

Odgovor prek istega centra za sporoèila (omre¾na storitev)
Odgovore na sporoèila navadno obravnavajo centri SMS, na 
katere je uporabnik naroèen. Izberite Odgovori prek istega 
centra, èe ¾elite prejemniku sporoèila omogoèiti, da vam po¹lje 
odgovor prek va¹ega centra za sporoèila.
Èe ¾elite vnesti te nastavitve:

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Sporoèila in ga odprite s pritiskom na .
Pomaknite se na meni Nastavitve sporoèil in pritisnite , 
da ga izberete.
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Prika¾i predloge

Komplet za vgradnjo v vozilo lahko shrani do 10 predlog, ki jih 
lahko po¹iljate kot besedilna sporoèila. Pet predlog je v 
kompletu shranjenih ¾e ob nakupu, pet pa jih lahko shranite iz 
prejetih sporoèil. Èe uporabljate avtomobilsko slu¹alko HSU-4 
(v prodaji posebej), lahko ustvarjate lastne predloge.
Èe ¾elite prikazati seznam predlog za besedilna sporoèila:

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.

Poi¹èite meni Sporoèila in pritisnite , da se prika¾ejo 
mo¾nosti.
Poi¹èite mo¾nost Prika¾i predloge in odprite seznam s 
pritiskom na . 
Poi¹èite ¾eleno predlogo in jo izberite s pritiskom na .
Pritisnite , da potrdite izbiro.

Na voljo so naslednje mo¾nosti:
• Po¹lji
• Zbri¹i

Po¹lji
Poi¹èite mo¾nost Po¹lji in pritisnite , da jo izberete.
®eleno telefonsko ¹tevilko prejemnika izberite v imeniku ali 
pa jo vnesite. 
Predlogo po¹ljete s pritiskom na .

Zbri¹i
S to mo¾nostjo lahko zbri¹ete predloge, ki ste jih prevzeli in 
shranili iz prejetih besedilnih sporoèil. 

Poi¹èite mo¾nost Zbri¹i in pritisnite , da jo izberete.

! Zbri¹ete lahko le predloge, ki ste jih shranili iz prejetih 
besedilnih sporoèil, ne pa tudi petih standardnih predlog, ki 
so shranjene v pomnilniku kompleta za vgradnjo v vozilo.
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Prejmi in posreduj podatke

Glede na izbrani naèin uporabe so na voljo razliène menijske 
funkcije. Podatke, kot so vizitke in bele¾ke koledarja, lahko v 
mobilni telefon prejemate ali jih iz njega posredujete prek 
brez¾iène povezave Bluetooth ali v obliki besedilnih sporoèil.

Prejem vizitke ali bele¾ke koledarja
Èe ste prek brez¾iène povezave Bluetooth ali v besedilnem 
sporoèilu prejeli vizitko ali bele¾ko koledarja, lahko izberete 
katero koli od naslednjih mo¾nosti:
• Prika¾i
• Shrani
• Posreduj
• Shrani in posreduj
• Zavrzi

Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete. 
Ravnajte se po navodilih na zaslonu. 

Prika¾i
Ta mo¾nost omogoèa ogled prejete vizitke ali bele¾ke koledarja.

Shrani vizitko
S to mo¾nostjo shranite prejeto vizitko v pomnilnik kompleta za 
vgradnjo v vozilo. Èe je vzpostavljena brez¾ièna povezava 
Bluetooth z mobilnim telefonom, se vizitka samodejno 
posreduje v telefon.

Posreduj
Prejeto vizitko ali bele¾ko koledarja lahko posredujete zdru¾ljivi 
napravi prek brez¾iène povezave Bluetooth ali v obliki 
besedilnega sporoèila.
Èe ¾elite posredovati vizitko ali bele¾ko koledarja:

S pritiskom  potrdite prejem sporoèila.
Poi¹èite mo¾nost Posreduj in pritisnite , da jo izberete.
Pomaknite se do mo¾nosti Prek Bluetooth ali Prek SMS in 
pritisnite , da jo izberete.
Poi¹èite napravo, kateri ¾elite poslati sporoèilo, in jo izberite 
s pritiskom na .

Shrani in posreduj
S to mo¾nostjo shranite prejeto vizitko v pomnilnik kompleta za 
vgradnjo v vozilo in jo hkrati posredujete zdru¾ljivemu 
mobilnemu telefonu prek povezave Bluetooth ali v obliki 
besedilnega sporoèila.

Zavrzi
To mo¾nost izberite, èe vizitke ali bele¾ke koledarja ne ¾elite 
shraniti.

Seznam klicev

Telefon shranjuje telefonske ¹tevilke 
neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih 
klicev, skupaj z uro in datumom klica.
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! Telefon bele¾i neodgovorjene in prejete klice le, èe to 
omogoèa omre¾je ter èe je vklopljen in v dosegu omre¾ja.

! Na teh seznamih lahko pregledate do 10 zadnjih 
neodgovorjenih, sprejetih ali odhodnih klicev. Na voljo so 
vam za osve¾itev spomina. Zadnji klic je prikazan na vrhu 
seznama.

Za vse zadnje klice so na voljo tri mo¾nosti: Poklièi, Èas klica ali 
Zbri¹i.

Poi¹èite ¾eleni vpis in pritisnite . 
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Neodgovorjeni klici

Èe ¾elite prikazati seznam do 10 zadnjih zabele¾enih klicev:
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Seznam kl. in ga odprite s pritiskom na . 
Pomaknite se do mo¾nosti Neodgovorjeni klici in 
pritisnite , da odprete seznam.
Pomikajte se po seznamu. 
Pridr¾ite , da se vrnete v pripravljenost.

Prejeti klici

Èe ¾elite prikazati seznam do 10 zadnjih prejetih klicev:

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Pomaknite se do menija Seznam kl. in ga odprite s pritiskom 
na . 
Pomaknite se do mo¾nosti Prejeti klici in pritisnite , da 
odprete seznam.
Pomikajte se po seznamu.

Klicane ¹tevilke

Z bli¾njico lahko v pripravljenosti pregledate seznam zadnjih 
desetih klicanih ¹tevilk: pridr¾ite tipko .
Lahko uporabite tudi drugo mo¾nost:

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Pomaknite se do menija Seznam kl. in ga odprite s pritiskom 
na . 
Pomaknite se do mo¾nosti Klicane ¹tevilke in pritisnite , 
da odprete seznam. 
Pomikajte se po seznamu.

Imenik

Vsi vpisi, ki jih shranite v imenik, se 
shranijo v pomnilnik kompleta za 
vgradnjo v vozilo. Vpise lahko 
prekopirate v komplet tudi s kartice SIM 

ali iz zdru¾ljivega mobilnega telefona, ki podpira brez¾ièno 
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tehnologijo Bluetooth. Veè informacij lahko preberete v 
razdelku Nalaganje vizitk na strani 60. 
V pomnilnik kompleta za vgradnjo v vozilo lahko za vsak 
uporabni¹ki profil shranite do 1000 imen s 5 ¹tevilkami za vsako 
ime. 

! Èe ¹tevilo vpisov, ki jih kopirate iz zdru¾ljivega mobilnega 
telefona prek brez¾iène tehnologije Bluetooth, presega 
razpolo¾ljivi pomnilnik v kompletu za vgradnjo v vozilo, se 
ne bodo kopirali vsi vnosi.

Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se privzeto uporabi 
splo¹na ¹tevilka, razen èe ne izberete druge.

Iskanje imen in ¹tevilk

V pripravljenosti lahko hitro odprete seznam shranjenih imen in 
telefonskih ¹tevilk: 

Pomaknite se v desno do prve èrke ¾elenega imena in 
pritisnite , da jo izberete.
Zdaj lahko pregledate vsa imena v imeniku, ki se zaènejo z 
izbrano èrko. Imena so razvr¹èena po abecedi.
Pomaknite se do ¾elenega imena.
Klic vzpostavite s pritiskom na .
Èe ¾elite klic ali poskus klica konèati, pritisnite .
V pripravljenost se vrnete s pritiskom na .

Veè informacij lahko preberete v razdelku Klicanje iz imenika 
(iskanje imen) na strani 27.

Brisanje vnosov v imeniku

Iz imenika lahko zbri¹ete eno ali veè imen in z njimi povezanih 
¹tevilk.

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Imenik in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Zbri¹i in pritisnite , da jo izberete.
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Preverjanje zasedenosti pomnilnika

S to mo¾nostjo lahko pregledujete prosti pomnilnik (v odstotkih) 
kompleta za vgradnjo v vozilo.

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Imenik in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Stanje pomnilnika in pritisnite , da jo 
izberete.
Na zaslonu se prika¾e stanje pomnilnika.
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Nastavitve tonov

Izberete lahko ¾eleni ton zvonjenja, 
spreminjate glasnost in vkljuèite ali 
izkljuèite opozorilne tone. 

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Toni in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Èe uporabljate prostoroèni naèin, morate vse nastavitve tonov 
doloèiti v mobilnem telefonu. Glasnost zvonjenja nastavite s 
kolescem Navi .

! Èe mobilni telefon v prostoroènem naèinu ne podpira izhoda 
za prilagojen ton zvonjenja prek zvoènika kompleta za 
vgradnjo v vozilo, bo komplet uporabil standardni ton 
zvonjenja.

Glasnost zvonjenja

S to mo¾nostjo lahko nastavite glasnost zvonjenja za dohodne 
klice.

Zavrtite kolesce Navi , da nastavite glasnost zvonjenja 
kompleta za vgradnjo v vozilo ob dohodnem klicu ali 
glasnost zvoènika med aktivnim klicem.

Ton zvonjenja

S to mo¾nostjo lahko na seznamu izberete ton zvonjenja. 
Izberite ¾eleni ton, s katerim naj vas komplet za vgradnjo v 
vozilo opozori na dohodni klic.

Opozorilni toni

S to mo¾nostjo lahko vkljuèite ali izkljuèite posebne tone za 
obvestila.

V prostoroènem naèinu nekatere tone oddaja mobilni telefon. 
Izkljuèite oziroma vkljuèite jih lahko neposredno v mobilnem 
telefonu.

Nastavitve

©tevilne nastavitve kompleta za vgradnjo 
v vozilo lahko prilagodite.

V prostoroènem naèinu so nastavitve odvisne od nastavitev v 
mobilnem telefonu. Veè informacij najdete v priroèniku za 
uporabo mobilnega telefona.



Nastavitve

43Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavljanje ure in datuma

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Nastavitve ure in pritisnite , da jo 
izberete. 
Poi¹èite mo¾nost Nastavi uro in pritisnite . 
Uro nastavite s pomikanjem. S pritiskom na  potrdite 
nastavitev in nadaljujte z minutami.
Pri nastavljanju minut ponovite zgoraj opisani korak.
Zgornji postopek ponovite ¹e za nastavitve Zapis èasa, 
Nastavi datum in Zapis datuma.

Klicne nastavitve

S to mo¾nostjo lahko nastavljate veliko klicnih funkcij kompleta 
za vgradnjo v vozilo. Èe ¾elite doloèiti klicne nastavitve:

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Klicne nastavitve in pritisnite , da jo 
izberete.

Po¹iljanje lastne ¹tevilke (omre¾na storitev)

• Doloèeno od omre¾ja
S to mo¾nostjo izberete nastavitev, za katero ste 
dogovorjeni z mobilnim operaterjem.

• Vkljuèeno 
S to mo¾nostjo vkljuèite po¹iljanje lastne ¹tevilke: oseba, ki 
jo klièete, vidi va¹o telefonsko ¹tevilko.

• Izkljuèeno 
Èe svoje ¹tevilke ne ¾elite poslati klicani osebi, lahko s to 
mo¾nostjo nastavitev izkljuèite.
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete. 

Preusmeritve klicev (omre¾na storitev)

Meni Preusmeritve omogoèa preusmerjanje dohodnih klicev na 
drugo ¹tevilko, na primer na telefonski predal. Veè informacij 
lahko dobite pri ponudniku storitev.
Komplet za vgradnjo v vozilo ponuja ¹tevilne mo¾nosti:
• Preusmeri vse govorne klice

S to mo¾nostjo preusmerite vse dohodne glasovne klice.
• Preusmeri, èe je ¹t. zasedena

S to mo¾nostjo preusmerite glasovne klice, èe je ¹tevilka 
zasedena ali èe prejeti klic zavrnete.

• Preusmeri, èe ni odgovora
S to mo¾nostjo preusmerite vse neodgovorjene klice.
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• Preusmeri, èe tel. ni v dosegu
S to mo¾nostjo preusmerite glasovne klice, ko telefon ni v 
dosegu omre¾ja.

• Preusmeri, èe ¹t. ni na voljo
S to mo¾nostjo preusmerite vse glasovne klice, kadar ste 
nedosegljivi.

• Preklièi vse preusmeritve
S to mo¾nostjo preklièete vse vkljuèene preusmeritve.

Èe ¾elite doloèiti klicne nastavitve:
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Klicne nastavitve in pritisnite , da jo 
izberete.
Poi¹èite mo¾nost Preusmeritve in pritisnite , da jo 
izberete. 
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost za preusmeritev in pritisnite , 
da jo izberete. 

Za vsako vrsto preusmeritve so na voljo ¹tiri mo¾nosti:
• Vkljuèi

S to mo¾nostjo lahko izberete ¹tevilko, na katero ¾elite 
preusmeriti glasovne klice, Telefonski predal ali katero koli 
drugo ¹tevilko.

• Preklièi
S to mo¾nostjo preusmeritev izkljuèite.

• Preveri stanje 
S to mo¾nostjo lahko preverite stanje preusmeritve.

• Zakasnitev
S to mo¾nostjo doloèite zakasnitev, po kateri se dohodni 
glasovni klic preusmeri, èe ga ne sprejmete. To je na voljo le, 
èe ste vkljuèili mo¾nost Preusmeri, èe ni odgovora.

! Privzeta nastavitev zakasnitve je 5 sekund. Vkljuèene 
preusmeritve oznaèuje znak na zaslonu. Veè informacij 
lahko preberete v razdelku Znaki na zaslonu na strani 10.

Samodejni sprejem klica

Ta funkcija omogoèa samodejni sprejem vseh dohodnih klicev 
po prvem zvonjenju, èe je komplet za vgradnjo v vozilo 
vklopljen. To funkcijo lahko po ¾elji vkljuèite ali izkljuèite. Veè 
informacij lahko preberete v razdelku IZKLOP na strani 5.

   Opozorilo!
Ob vklopu te funkcije preverite nastavitev glasnosti, da 
zvonjenja ob dohodnih klicih ne boste presli¹ali. Sicer tvegate, 
da bo klicalec poslu¹al pogovor, ki se odvija v avtomobilu.

Èe ¾elite vkljuèiti funkcijo samodejnega sprejema klicev:
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Klicne nastavitve in pritisnite , da jo 
izberete.
Poi¹èite mo¾nost Samodejni sprejem in pritisnite , da jo 
izberete.
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Pomaknite se na mo¾nost Vkljuèeno oziroma Izkljuèeno in 
pritisnite . 

Èakajoèi klic (omre¾na storitev)

Èe je funkcija Èakajoèi klic (omre¾na storitev) vkljuèena, vas bo 
omre¾je opozorilo na nov klic tudi med ¾e vzpostavljenim 
klicem. Tak¹en klic lahko potem tudi sprejmete. 
Èe ¾elite omogoèiti èakajoèi klic:

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Klicne nastavitve in pritisnite , da jo 
izberete.
Poi¹èite mo¾nost Èakajoèi klic in pritisnite , da jo 
izberete.
Poi¹èite ¾eleno nastavitev in pritisnite , da jo izberete. 

Za to funkcijo lahko izberete tri mo¾nosti:
• Vkljuèi

S to mo¾nostjo vkljuèite storitev za èakajoèi klic. 
• Preklièi

S to mo¾nostjo storitev za èakajoèi klic izkljuèite. 
• Preveri stanje

S to mo¾nostjo preverite, ali je storitev trenutno vkljuèena 
za va¹ komplet za vgradnjo v vozilo.

Med vzpostavljenim klicem sprejmete novi dohodni klic s 
pritiskom na . 
Prvi klic je zadr¾an. 
S pritiskom na  konèate aktivni klic in preklopite na 
zadr¾anega.

Nastavitve telefona

Tu lahko za komplet za vgradnjo v vozilo doloèite naslednje 
nastavitve:

Èe uporabljate prostoroèni naèin, morate veèino nastavitev 
doloèiti v mobilnem telefonu.

Jezik

S to mo¾nostjo lahko izberete jezik obvestil na zaslonu. 
Èe ¾elite nastaviti jezik obvestil na zaslonu:

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Nastavitve telefona in pritisnite , da 
jo izberete.
Poi¹èite mo¾nost Jezik in pritisnite , da jo izberete.
Poi¹èite ¾eleni jezik in pritisnite .
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Èe je izbrana mo¾nost Samodejno, telefon izbere jezik glede na 
podatke na kartici SIM.

Osvetlitev zaslona

Za veèje udobje med uporabo lahko prilagodite osvetlitev 
zaslona. Èe ¾elite prilagoditi osvetlitev zaslona:

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Nastavitve telefona in pritisnite , da 
jo izberete.
Poi¹èite mo¾nost Nastavitve osvetlitve in pritisnite , da 
jo izberete.
Poi¹èite ¾eleno nastavitev osvetlitve in pritisnite , da jo 
izberete.

Informacije o celici 

Ko je ta funkcija vkljuèena, naprava prikazuje informacije o 
uporabljeni radijski celici. Vendar ta omre¾na storitev deluje le v 
celiènih omre¾jih tehnologije MCN.

Izbira omre¾ja

Mobilno omre¾je, v katerem deluje komplet za vgradnjo v vozilo, 
lahko izberete samodejno ali roèno.
• Samodejno 

Komplet bo samodejno izbral ustrezno in razpolo¾ljivo 
omre¾je v obmoèju, kjer ste.

• Roèno
Prika¾e se seznam omre¾ij, ki so na voljo in med katerimi 
lahko izbirate, èe imajo njihovi operaterji podpisano 
pogodbo z va¹im. Komplet za vgradnjo v vozilo bo ostal v 
roènem naèinu, dokler ne izberete samodejnega naèina ali 
dokler v telefon ne vstavite druge kartice SIM.

Èe ¾elite izbrati doloèeno mobilno omre¾je:
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Nastavitve telefona in pritisnite , da 
jo izberete.
Poi¹èite mo¾nost Izbira omre¾ja in pritisnite , da jo 
izberete.
Poi¹èite ¾eleno nastavitev in pritisnite , da jo izberete.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.



Nastavitve

47Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zakasnitev izklopa

Komplet za vgradnjo v vozilo podpira zakasnitev izklopa, ki 
obdr¾i telefon vklopljen ¹e nekaj èasa po izklopu kontakta za 
v¾ig vozila. Ko izkljuèite kontakt, ostane telefon vklopljen ¹e 
toliko èasa, kot doloèa Zakasnitev izklopa. Èe je ob izklopu 
kontakta vzpostavljen klic, se bo zakasnitev izklopa prièela 
od¹tevati po koncu klica. 

! Tovarni¹ko je zakasnitev izklopa nastavljena na niè minut. 
Najveèja zakasnitev, ki jo lahko izberete, je 24 ur.

! Ne pozabite, da se komplet za vgradnjo v vozilo napaja iz 
akumulatorja vozila. Ko nastavljate zakasnitev, poskrbite, da 
se akumulator ne bo izpraznil.

Èe ¾elite nastaviti zakasnitev izklopa:
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Nastavitve telefona in pritisnite , da 
jo izberete.
Poi¹èite mo¾nost Zakasnitev izklopa in pritisnite , da jo 
izberete.
®eleni èas izberite s pomikanjem.
©tevec vkljuèite s pritiskom na .

Obvestilo na zaslonu vas opozori, da je zakasnitev izklopa 
nastavljena.

Telefonski predal

Va¹ ponudnik storitev morda podpira storitev telefonskega 
predala, ki jo morate ustrezno nastaviti, preden lahko prejemate 
glasovna sporoèila. Èe ¾elite uporabljati telefonski predal, 
morate njegovo ¹tevilko shraniti v komplet za vgradnjo v vozilo. 
Veè informacij o storitvi dobite pri ponudniku storitev, ki vam bo 
dal tudi ¹tevilko telefonskega predala.
Funkcije telefonskega predala so na voljo aktivni napravi, ki 
dostopa do podatkov na kartici SIM.

Poslu¹anje glasovnih sporoèil

Èe ¾elite poslu¹ati glasovna sporoèila:
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Telefonski predal in pritisnite , da jo 
izberete.
Poi¹èite mo¾nost Poslu¹aj glasovna sporoèila in pritisnite 

, da jo izberete.

! Telefonski predal poklièete z dalj¹im pritiskom tipke .

Vpis ¹tevilke telefonskega predala 

Èe ¾elite vpisati ¹tevilko telefonskega predala:
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V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Telefonski predal in pritisnite , da jo 
izberete.
Poi¹èite mo¾nost ©tev. telefonskega predala in pritisnite 

, da jo izberete.
©tevilko vstavite z urejevalnikom Navi. 
Èe izberete napaèno ¹tevilko, jo zbri¹ite s tipko .
Èe ¾elite ¹tevilko shraniti, v urejevalniku Navi pritisnite "OK" 
ali .

Nastavitve modema GPRS (omre¾na storitev)

Komplet za vgradnjo v vozilo lahko uporabite kot modem GPRS. 
To lahko storite le, èe imate dostopno toèko GPRS. Informacije 
lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.
Èe ¾elite uporabljati storitev GPRS:
• Na storitev se morate naroèiti pri mobilnem operaterju 

oziroma ponudniku storitev.
• Veè informacij o razpolo¾ljivosti in nastavitvah storitve 

GPRS dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
• Nastavitve za aplikacije GPRS morate shraniti v komplet za 

vgradnjo v vozilo.

Nastavitev dostopne toèke GPRS:
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 

Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Modem GPRS in pritisnite , da jo 
izberete.
Èe ¾elite pripraviti novo dostopno toèko GPRS ali spremeniti 
obstojeèo, znova pritisnite .
S pritiskom na  odprite mo¾nost Uredim dostopno 
toèko? in z urejevalnikom besedil kolesca Navi vpi¹ite 
alfanumeriène znake dostopne toèke GPRS.
Èe ¾elite ime dostopne toèke shraniti, v urejevalniku besedil 
kolesca Navi pritisnite "OK" ali pritisnite .
Èe vpi¹ete napaèen znak, ga zbri¹ite s tipko . Z dalj¹im 
pritiskom zbri¹ete celoten vpis.

Veè informacij in programsko opremo za modemski gonilnik 
va¹ega osebnega ali prenosnega raèunalnika lahko dobite na 
spletni strani Nokia, www.nokia.com\enhancements\616.

Stro¹ki storitve GPRS
Obraèunavanje za povezavo GPRS lahko temelji na kolièini 
prenesenih podatkov ali na èasu povezave GPRS. Informacije o 
stro¹kih lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem 
operaterju.

Varnostne nastavitve

! Kadar so klici omejeni na zaprto uporabni¹ko skupino ali na 
predpisane ¹tevilke, morda lahko vseeno klièete ¹tevilko za 
klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.
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Zahteva po kodi PIN za kartico SIM 
Komplet za vgradnjo v vozilo lahko nastavite tako, da ob vsakem 
vklopu telefona zahteva kodo PIN za kartico SIM, ki je 
vstavljena v radijsko enoto. Nekateri ponudniki ne dovolijo 
izklopa zahteve po vpisu kode PIN.

Sprememba kode PIN za avtomobilsko kartico SIM 
S to mo¾nostjo lahko spremenite kodo PIN za avtomobilsko 
kartico SIM, ki je vstavljena v radijsko enoto kompleta. Te kode 
lahko vkljuèujejo le ¹tevilke od 0 do 9. 
Veè informacij lahko preberete v razdelku Kode za dostop za 
avtomobilsko kartico SIM na strani 22.

Zaprta uporabni¹ka skupina
Pri tej omre¾ni storitvi doloèite skupino oseb, ki jih lahko klièete 
in od katerih lahko prejemate klice. Veè informacij lahko dobite 
pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.
Za to funkcijo lahko izberete tri mo¾nosti:
• Privzeto

Izbrane so privzete nastavitve ponudnika storitev.
• Vkljuèeno

Storitev za zaprto skupino uporabnikov je vkljuèena.
• Izkljuèeno

Storitev za zaprto skupino uporabnikov je izkljuèena.

Predpisane ¹tevilke za avtomobilsko kartico SIM
Odhodne klice lahko omejite na izbrane telefonske ¹tevilke, èe 
to omogoèa avtomobilska kartica SIM. Za shranjevanje in 
urejanje ¹tevilk na seznamu potrebujete kodo PIN2.

! Èe ¾elite to funkcijo uporabiti pri dostopu do kartice SIM 
zdru¾ljivega mobilnega telefona, ki je s kompletom za 
vgradnjo v vozilo povezan prek profila Bluetooth za dostop 
do kartice SIM, morate zdru¾ljivi mobilni telefon ustrezno 
nastaviti. Veè informacij najdete v priroèniku za uporabo 
mobilnega telefona.

Med uporabo avtomobilske kartice SIM, vstavljene v komplet za 
vgradnjo v vozilo, lahko izbirate med tremi mo¾nostmi:
• Izkljuèeno 

Predpisano klicanje je izkljuèeno.
• Seznam ¹tevilk 

S to mo¾nostjo si lahko ogledate seznam dovoljenih ¹tevilk 
za odhodne klice.

• Vkljuèeno 
Predpisano klicanje je izkljuèeno.

Èe ¾elite nastaviti predpisane ¹tevilke:
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Varnostne nastavitve in pritisnite , da 
jo izberete.
Poi¹èite mo¾nost Predpisani klici in pritisnite , da jo 
izberete.
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.
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Veè informacij lahko preberete v razdelku Kode za dostop za 
avtomobilsko kartico SIM na strani 22.

Nastavitve izenaèevalnika

Komplet za vgradnjo v vozilo podpira razliène mo¾nosti za 
zvoènik:
• Neposredna povezava z zvoènikom SP-2 iz prodajnega 

paketa.
• Povezava z zvoèniki zdru¾ljivega avtoradia prek njegove 

vhodne zvoène povezave. Èe je izbrana ta mo¾nost, morate 
izbrati ustrezno glasnost.

• Povezava z zvoènikom zdru¾ljivega avtoradia prek 
dodatnega releja, ki preklopi zvoèni izhod na zvoènik (ni 
prilo¾en prodajnemu paketu). Za pomoè se obrnite na 
serviserja, ki bo komplet namestil v avtomobil.

Èe ¾elite vnesti nastavitve:
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Nastavitve izenaèevalnika in pritisnite 

, da jo izberete.
Pomaknite se na mo¾nost Zvoènik ali Radijski zvoèn. in 
pritisnite .

Povrnitev tovarni¹kih nastavitev

Vse nastavitve menijev lahko povrnete na tovarni¹ke nastavitve.
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Povrnem tov. nastavitve? in pritisnite 

, da jo izberete.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

   Opozorilo!
Èe ste nastavitev zbrisali, tega ukaza ne morete preklicati. 
Podatki so nepovratno izgubljeni.
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Glasovne oznake

Pred uporabo glasovnih oznak in 
glasovnega klicanja morate vedeti 
naslednje:

• Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu 
osebe, ki jih izgovarja.

• Glasovne oznake so obèutljive za ¹ume iz ozadja. Zato jih 
posnemite in uporabljajte v tihem okolju.

• Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
• Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga 

imena in se izogibajte podobnim imenom za razliène 
¹tevilke.

! Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko 
ote¾ena, zato se nikoli ne zana¹ajte le na glasovno klicanje.

V prostoroènem naèinu morate uporabljati glasovne oznake, 
shranjene v mobilnem telefonu. Ne pozabite, da se lahko 
razlikujejo od oznak v kompletu za vgradnjo v vozilo. 

Glasovno klicanje
Glas. oznake lahko doloèite telefonskim ¹tevilkam, ki jih 
komplet za vgradnjo v vozilo samodejno poklièe, ko prepozna 
oznako.

Snemanje nove glasovne oznake

S to mo¾nostjo lahko posnamete novo glasovno oznako, jo 
doloèite telefonski ¹tevilki in shranite v pomnilnik kompleta za 
vgradnjo v vozilo. Za vsak uporabni¹ki profil kompleta za 
vgradnjo v vozilo lahko shranite najveè 12 glasovnih oznak z 
ustreznimi ¹tevilkami. Glasovna oznaka je lahko katera koli 
beseda, na primer ime osebe.

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Glas. nadz. in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Glas. oznake in pritisnite , da jo 
izberete.
Pomaknite se do mo¾nosti Nova glasovna oznaka in 
pritisnite , da jo izberete.
Poi¹èite ¾eleno ime v imeniku in pritisnite , da ga 
izberete.
Poi¹èite ¹tevilko, za katero ¾elite posneti glasovno oznako, 
in jo izberite s tipko .
Znova pritisnite  in izgovorite glasovno oznako, ki ste jo 
izbrali za to ¹tevilko.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Seznam glasovnih oznak

S to mo¾nostjo lahko preverite vse glasovne oznake v 
pomnilniku kompleta in urejate seznam:
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V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Glas. nadz. in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Glas. oznake in pritisnite , da jo 
izberete.
Poi¹èite mo¾nost Seznam glasovnih oznak in pritisnite , 
da jo izberete.
Poi¹èite ¾eleno ime v imeniku in pritisnite , da ga 
izberete.
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Izbirate lahko med 
naslednjimi mo¾nostmi:

• Predvajaj
Ta mo¾nost predvaja posneto oznako.

• Spremeni
Katero koli oznako lahko nadomestite z novo. Izberite to 
mo¾nost in izgovorite novo oznako.

• Zbri¹em glasovno oznako?
S to mo¾nostjo zbri¹ete glasovno oznako in naredite prostor 
za novo.

Glasovno klicanje ¹tevilke

Èe ¾elite glasovno poklicati telefonsko 
¹tevilko:

Pritisnite . Prika¾e se obvestilo Govorite.

Jasno in glasno izgovorite glasovno oznako, ki pripada ¾eleni 
¹tevilki.
Komplet za vgradnjo v vozilo predvaja prepoznano oznako in 
èez sekundo in pol samodejno poklièe ustrezno ¹tevilko.
Èe ¾elite glasovno klicanje preklicati, pritisnite .

V prostoroènem naèinu lahko uporabljate glasovne oznake, 
shranjene v mobilnem telefonu.

! Èe uporabljate zdru¾ljivo slu¹alko s tehnologijo Bluetooth, 
jo vkljuèite s pritiskom gumba na slu¹alki, preden izgovorite 
glasovno oznako.

! Medtem ko aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS, po¹ilja 
ali prejema podatke, glasovnega klicanja ne morete 
uporabljati. Èe ¾elite klicati z glasovno oznako, najprej 
zaprite aplikacijo, ki uporablja povezavo GPRS.

Glasovni ukazi

Na voljo imate seznam funkcij telefona, ki jih lahko vkljuèite z 
glasovno oznako. Glasovno oznako lahko doloèite najveè trem 
ukazom na seznamu. Glasovne ukaze uporabljate tako kot 
glasovno klicanje. Na voljo so tri mo¾nosti:
• Predvajaj

S to mo¾nostjo lahko predvajate izbrani posnetek. Najprej se 
bo predvajal zadnji. Med poslu¹anjem posnetka pritisnite 

, èe ¾elite preskoèiti na naslednjega.
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• Nalo¾i vizitke
To mo¾nost uporabite, da v pomnilnik kompleta za vgradnjo 
v vozilo kopirate vizitke iz zdru¾ljivega mobilnega telefona, 
ki podpira tehnologijo Bluetooth, oz. jih kopirate s kartice 
SIM, ki je vstavljena v mobilnem telefonu. Èe je 
vzpostavljena brez¾ièna povezava profila Bluetooth za 
dostop do kartice SIM, se bodo vpisi, ki so shranjeni v 
mobilnem telefonu, prenesli samodejno.

• Pov. s slu¹alkami Bluetooth
Ta funkcija omogoèa vzpostavitev brez¾iène povezave z 
zdru¾ljivo seznanjeno slu¹alko, ki podpira tehnologijo 
Bluetooth. Èe s kompletom za vgradnjo v vozilo ni 
seznanjena nobena slu¹alka, se prika¾e besedilo Poi¹èi 
zvoène dodatke. Veè informacij lahko preberete v razdelku 
Iskanje naprav, ki podpirajo brez¾ièno tehnologijo Bluetooth 
na strani 61.

Snemanje glasovnih ukazov
Ta mo¾nost omogoèa snemanje glasovnih ukazov (ena ali veè 
besed, ki delujejo kot izgovorjeni ukazi) in njihovo doloèitev 
funkcijam na seznamu glasovnih ukazov.

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Glas. nadz. in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Glasovni ukazi in pritisnite , da jo 
izberete.
Pomaknite se do mo¾nosti Nov glasovni ukaz in 
pritisnite , da odprete seznam.
Poi¹èite funkcijo, za katero ¾elite posneti glasovni ukaz, in jo 
izberite s tipko .

Znova pritisnite  in izgovorite glasovno oznako, ki ste jo 
izbrali za to ¹tevilko.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Seznam glasovnih ukazov vsebuje funkcije telefona, za katere je 
mogoèe doloèiti glasovne ukaze. Vsako funkcijo na seznamu 
lahko oznaèite in uredite s spodnjimi mo¾nostmi:
• Predvajaj glasovne ukaze

S to mo¾nostjo predvajate posnet glasovni ukaz.
• Spremeni

Za izbrani vpis lahko posnamete nov glasovni ukaz, s 
katerim nadomestite prej¹njega.

• Zbri¹em glasovni ukaz?
S to mo¾nostjo zbri¹ete glasovni ukaz in naredite prostor za 
novega.

Z bli¾njico lahko v pripravljenosti neposredno dostopate do 
seznama glasovnih ukazov:

Pritisnite  in se pomaknite v levo.
Prika¾e se seznam Glasovni ukazi.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Izvajanje glasovnih ukazov

! Medtem ko aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS, po¹ilja 
ali prejema podatke, glasovnih ukazov ne morete 
uporabljati. Èe ¾elite uporabiti glasovni ukaz, najprej zaprite 
aplikacijo, ki uporablja povezavo GPRS.
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Èe ¾elite uporabiti glasovni ukaz: 

Pritisnite . Prika¾e se obvestilo Govorite.
Jasno in glasno izgovorite glasovni ukaz.

Telefon predvaja prepoznani ukaz in èez sekundo in pol 
samodejno izvede ustrezno funkcijo.

Snemalnik

Snemalnik omogoèa snemanje govora, 
zvokov in aktivnih klicev. To je zlasti 
uporabno, èe si morate med klicem 
zabele¾iti podatke: posnamete lahko na 

primer ime in ¹tevilko, ki ju ¾elite pozneje shraniti.

V prostoroènem naèinu je funkcija snemalnika odvisna od 
mobilnega telefona. 

   Opozorilo!
Upo¹tevajte vse zakone o snemanju klicev, ki veljajo v dr¾avi, v 
kateri ste. Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene.

Posnamete lahko do 10 posnetkov s skupnim trajanjem najveè 
tri minute. Vsak posnetek je shranjen skupaj z zaporedno 
¹tevilko ter z uro in trajanjem klica.

Novi posnetki se samodejno shranijo v pomnilnik. Ko je 
pomnilnik poln, se prika¾e obvestilo Ni pomnilnika za posnetek. 
Èe ¾elite ¹e naprej snemati nove posnetke, morate najprej 
zbrisati nekaj starih.

Snemaj 

S to mo¾nostjo lahko posnamete govor, ki se potem samodejno 
shrani. To funkcijo lahko uporabite tudi med aktivnim klicem.

Èe ¾elite med klicem vkljuèiti snemanje, pridr¾ite . 
Snemanje konèate s pritiskom na .

Vsi posnetki se shranijo pod ustrezno zaporedno ¹tevilko.
Pri snemanju imate na voljo dve mo¾nosti: Predvajaj in Zbri¹i.

Predvajaj 

S to mo¾nostjo lahko predvajate izbrani posnetek.
Èe ¾elite prikazati seznam posnetkov in predvajati izbranega:

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Izberite mo¾nost Snemalnik in za prikaz seznama posnetkov 
pritisnite .
Na seznamu poi¹èite ¾eleni posnetek in pritisnite , da 
ga izberete.
Poi¹èite mo¾nost Predvajaj in pritisnite , da jo izberete.
Izbrani posnetek se predvaja.



Brez¾ièna tehnologija Bluetooth

55Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pritisnite , èe se ¾elite vrniti na seznam posnetkov ali na 
prej¹njo mo¾nost v meniju. 
Predvajanje konèate s pritiskom tipke . 

! Posnetke lahko preprosto predvajate z glasovnim ukazom. 
Izgovorite glasovni ukaz in komplet za vgradnjo v vozilo bo 
predvajal zadnji posnetek. S tipko  preskoèite na 
naslednji posnetek.

! Pred uporabo te bli¾njice morate za to funkcijo kompleta 
posneti glasovni ukaz. Veè informacij lahko preberete v 
razdelku Glasovni ukazi na strani 52.

Zbri¹i

S to mo¾nostjo lahko glasovni ukaz zbri¹ete, da pripravite 
prostor za nove.

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Glas. nadz. in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Seznam glasovnih ukazov in pritisnite 

, da jo izberete.
Poi¹èite ¾eleni ukaz in pritisnite , da ga izberete.
Poi¹èite mo¾nost Zbri¹i in pritisnite , da jo izberete. 
S tipko  preskoèite na naslednji glasovni ukaz. 

Brez¾ièna tehnologija Bluetooth

Glede na izbrani naèin uporabe so na voljo razliène funkcije 
Bluetooth.

Brez¾ièna tehnologija Bluetooth je 
mednarodni standard za brez¾ièno 
komunikacijo kratkega dosega. Omogoèa 
vzpostavljanje brez¾iènih povezav med 

kompletom za vgradnjo v vozilo in zdru¾ljivo napravo, ki podpira 
brez¾ièno tehnologijo Bluetooth. Med te naprave spadajo na 
primer mobilni telefoni, prenosni raèunalniki in brez¾iène 
slu¹alke.
Naprave Bluetooth se "sporazumevajo" prek radijskih valov, 
zato med njimi ni potrebna vidna povezava. Napravi morata biti 
med sabo oddaljeni manj kot 10 metrov, vendar se lahko ta 
doseg zaradi ovir, kot so druge elektronske naprave ali zidovi, 
vèasih zmanj¹a.
Komplet za vgradnjo v vozilo dosledno uporablja varnostne 
funkcije, ki jih ponuja brez¾ièna tehnologija Bluetooth: 
Prenos podatkov je ¹ifriran.
Komplet za vgradnjo v vozilo preverja identiteto oddaljenih 
naprav in tako prepreèuje ne¾elene povezave. 
Ko napravi prviè povezujete s tehnologijo Bluetooth, morate 
preverjanje opraviti roèno, in sicer z izmenjavo gesel Bluetooth. 
Ta postopek se imenuje seznanjanje (glejte Seznanjanje na 
strani 56). Èe sta se napravi uspe¹no seznanili, vam tega 
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postopka pri nadaljnjih povezavah ne bo veè treba opravljati. 
Vendar lahko napravo zbri¹ete s seznama seznanjenih naprav. 
Èe ¾elite to napravo pozneje spet povezati s kompletom za 
vgradnjo v vozilo, morate napravi znova seznaniti.

Da bi zagotovili skupno delovanje naprav razliènih 
proizvajalcev, so s standardom Bluetooth doloèeni tako 
imenovani profili za ¹tevilne aplikacije. Komplet za vgradnjo v 
vozilo Nokia 616 podpira naslednje profile Bluetooth: 

Profil dostopa do kartice SIM za povezavo z zdru¾ljivim 
mobilnim telefonom in uporabo v telefonu vstavljene 
oddaljene kartice SIM 
Prostoroèni profil za povezavo z zdru¾ljivim mobilnim 
telefonom
Prostoroèni profil ali profil slu¹alk za povezavo z zdru¾ljivimi 
brez¾iènimi slu¹alkami

Vklop in izklop vmesnika Bluetooth
Vmesnik Bluetooth kompleta za vgradnjo v vozilo je vedno 
vkljuèen. Pri drugih napravah Bluetooth, npr. mobilnih 
telefonih, boste morda morali vmesnik Bluetooth vkljuèiti ali 
izkljuèiti. Preprièajte se, da so vmesniki Bluetooth vseh naprav, 
ki jih ¾elite uporabljati s kompletom za vgradnjo v vozilo, 
vkljuèeni in da so naprave va¹emu telefonu vidne (glejte Vidnost 
kompleta za vgradnjo v vozilo na strani 59). Veè informacij 
najdete v priroèniku za napravo Bluetooth, ki jo ¾elite uporabiti.

Seznanjanje
Èe ¾elite ustvariti povezavo z brez¾ièno tehnologijo Bluetooth, 
morate ob prvi povezavi z napravo iz varnostnih razlogov 

izmenjati geslo Bluetooth. Ta postopek imenujemo seznanjanje. 
Geslo Bluetooth je eno- do 16-mestna ¹tevilèna koda, ki jo 
morate vnesti v obe napravi. To geslo potrebujete le enkrat. 

Naèin dostopa do kartice SIM
Èe komplet za vgradnjo v vozilo v naèinu dostopa do kartice SIM 
najde zdru¾ljiv mobilni telefon s podporo za profil Bluetooth za 
dostop do kartice SIM, prika¾e nakljuèno izbrano 16-mestno 
¹tevilsko kodo, ki jo morate vnesti v zdru¾ljivi mobilni telefon, 
da napravi seznanite. To morate storiti hitro, najpozneje v 30 
sekundah. Ravnajte se po navodilih na zaslonu mobilnega 
telefona.
Èe seznanjanje uspe, se prika¾e obvestilo Seznanjen z in ime 
mobilnega telefona. Nato se prika¾e besedilo Pove¾i. Pritisnite 

, da vzpostavite brez¾ièno povezavo Bluetooth. 

! Med seznanjanjem z mobilnim telefonom v naèinu dostopa 
do kartice SIM izdela komplet za vgradnjo v vozilo 16-
mestno ¹tevilèno geslo. Èe ¾elite, ga lahko zbri¹ete: v 3 
sekundah pritisnite , da zbri¹ete geslo Bluetooth. Nato z 
urejevalnikom ¹tevilk Navi vnesite v komplet poljubno 16-
mestno geslo.
Ta funkcija omogoèa seznanjanje z zdru¾ljivim mobilnim 
telefonom s podporo za tehnologijo Bluetooth za dostop do 
kartice SIM, ki med seznanjanjem izdela 16-mestno 
¹tevilsko geslo. Geslo lahko nato vnesete v komplet za 
vgradnjo v vozilo.

! Brez¾ièna povezava Bluetooth s profilom za dostop do 
kartice SIM je skladna z zahtevami visokih varnostnih 
standardov. Zato standard Bluetooth za seznanjanje naprav 
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prek profila za dostop do kartice SIM predpisuje 16-mestno 
geslo.

Seznanjanje v prostoroènem naèinu
Med seznanjanjem z mobilnim telefonom v prostoroènem 
naèinu morate v komplet za vgradnjo v vozilo in v mobilni 
telefon vnesti enako geslo. To velja tudi za povezave Bluetooth 
z veèino drugih naprav, na primer z osebnimi raèunalniki, pri 
katerih lahko vpi¹ete ¹tevilke ali besedilo.

! Nekatere naprave imajo prilo¾ena stalna gesla Bluetooth. 
Preberite priroènik za dodatno opremo, ki jo uporabljate. 
Vstavite geslo, ko komplet za vgradnjo v vozilo to zahteva.

Prikaz aktivnih naprav s tehnologijo Bluetooth

Èe si ¾elite ogledati trenutno aktivne naprave Bluetooth, ki so 
povezane s kompletom za vgradnjo v vozilo:

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Bluetooth in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Prika¾i aktivne naprave in pritisnite , 
da jo izberete.
Èe ¾elite konèati obstojeèo povezavo Bluetooth med dvema 
napravama, pritisnite . 
Pritisnite , da se vrnete v prej¹nji meni. Pridr¾ite , da se 
vrnete v pripravljenost. 

Prikaz seznanjenih naprav

Na seznamu seznanjenih naprav s tehnologijo Bluetooth lahko 
ustvarite povezavo z eno od naprav, seznam pa lahko tudi 
uredite. 

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Bluetooth in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Prika¾i seznanjene naprave in pritisnite 

, da jo izberete. 
Poi¹èite ¾eleno napravo in pritisnite , da jo izberete.
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.
Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

S to funkcijo prika¾ete seznam vseh seznanjenih naprav s 
tehnologijo Bluetooth. Zadnja seznanjena naprava je prikazana 
na vrhu seznama. Glede na stanje povezave ali naprave so lahko 
na voljo nekatere od naslednjih mo¾nosti:

Pove¾i
Ta mo¾nost vzpostavi brez¾ièno povezavo s seznanjeno napravo 
Bluetooth. 

Ta mo¾nost v prostoroènem naèinu ni na voljo.

Zbri¹i seznanjenost
S to mo¾nostjo odstranite napravo s seznama seznanjenih 
naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.
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Zahtevaj potrditev
Tu lahko doloèite, ali naj se povezava s seznanjeno napravo 
vzpostavi samodejno (Ne) ali naj komplet za vgradnjo v vozilo 
pred vzpostavitvijo povezave zahteva potrditev (Da), ko bo 
naprava pri¹la v doseg njegove povezave Bluetooth. 

Uredi ime Bluetooth
S to mo¾nostjo lahko spremenite ime napravi Bluetooth, ki je 
seznanjena z va¹im kompletom za vgradnjo v vozilo.

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Bluetooth in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Prika¾i seznanjene naprave in pritisnite 

, da jo izberete. 
Poi¹èite mo¾nost Uredim ime Bluetooth? in pritisnite , 
da jo izberete. 
Poleg naprav, seznanjenih s kompletom za vgradnjo v vozilo, 
je prikazano njihovo ime Bluetooth. Poi¹èite ¾eleno napravo 
in pritisnite , da jo izberete.
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost (Da ali Ne) in jo izberite s tipko 

.
Èe izberete Da, se prika¾e trenutno uporabljeno ime 
Bluetooth.
Spremenite ga z urejevalnikom besedil kolesca Navi.
Znak zbri¹ete s tipko .
Vpis shranite s pritiskom na .
Prika¾e se vpra¹anje Je vpis konèan?. Poi¹èite mo¾nost Da in 
za potrditev pritisnite .

Iskanje zvoène dodatne opreme

S tehnologijo Bluetooth lahko poi¹èete brez¾iène slu¹alke.
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Bluetooth in ga odprite s pritiskom na . 
Pomaknite se do mo¾nosti Poi¹èi zvoène dodatke in 
pritisnite , da jo izberete.

Komplet za vgradnjo v vozilo bo zaèel iskati dodatno opremo, ki 
podpira brez¾ièno tehnologijo Bluetooth. Naprave, ki se 
odzovejo iskanju, se prika¾ejo na seznamu. Zadnja najdena 
naprava je na seznamu zadnja.

S pomikanjem preberite seznam. 
Pritisnite , da zaènete postopek seznanjanja.

Veè informacij lahko preberete v razdelku Seznanjanje na strani 
56.

! Komplet za vgradnjo v vozilo lahko najde brez¾iène slu¹alke 
s tehnologijo Bluetooth le, èe ni aktivna nobena brez¾ièna 
povezava Bluetooth med slu¹alkami in drugo zdru¾ljivo 
napravo, ki podpira tehnologijo Bluetooth. Pred preklopom 
na brez¾iène slu¹alke s tehnologijo Bluetooth morate 
obstojeèo povezavo Bluetooth (na primer povezavo z 
mobilnim telefonom) prekiniti.
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Ime Bluetooth kompleta za vgradnjo v vozilo

S to mo¾nostjo lahko kompletu spremenite ime Bluetooth, ki ga 
vidijo druge naprave. Pri spreminjanju imena Bluetooth 
kompleta za vgradnjo v vozilo uporabite urejevalnik besedil 
kolesca Navi. Tovarni¹ka nastavitev je »Nokia 616«. 

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Bluetooth in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Ime Bluetooth in pritisnite , da jo 
izberete.
Na zaslonu se prika¾e ime kompleta za vgradnjo v vozilo, 
Nokia 616. Napravo izberite s tipko . 
Naprava vpra¹a Uredim ime Bluetooth?. 
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost (Da ali Ne) in jo izberite s tipko 

.
Èe izberete Da, lahko ime spremenite z urejevalnikom 
besedila.
Znake imena zbri¹ite s tipko .
Ko ime spremenite, pritisnite .
Prika¾e se vpra¹anje Je vpis konèan?. Poi¹èite mo¾nost Da in 
za shranitev imena pritisnite .

Vidnost kompleta za vgradnjo v vozilo

Èe ¾elite vzpostaviti brez¾ièno povezavo Bluetooth med dvema 
napravama, ki podpirata tehnologijo Bluetooth, morate najprej 
vkljuèiti vidnost obeh naprav. Vidnost je privzeto ¾e vkljuèena.

Èe ¾elite spremeniti vidnost kompleta za vgradnjo v vozilo, 
pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Bluetooth in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Vidnost in pritisnite , da jo izberete.
Pomaknite se na mo¾nost Vkljuèeno oziroma Izkljuèeno in 
pritisnite .

! Tudi èe je njegova vidnost vkljuèena, komplet za vgradnjo v 
vozilo ne bo viden drugim napravam, èe ima ¾e 
vzpostavljeno brez¾ièno povezavo Bluetooth. Èe ¾elite, da je 
komplet viden tudi med ¾e vzpostavljeno brez¾ièno 
povezavo Bluetooth, izberite mo¾nost Dovoli drugo 
povezavo.

Dovoljenje za drugo povezavo Bluetooth

S to nastavitvijo naredite komplet za vgradnjo v vozilo viden 
drugim napravam Bluetooth, medtem ko ga uporabljate v 
brez¾ièni povezavi z mobilnim telefonom prek profila Bluetooth 
za dostop do kartice SIM. Ta funkcija za kratek èas prekine 
brez¾ièno povezavo prek tega profila in dokler komplet za 
vgradnjo v vozilo prek njega ponovno samodejno ne vzpostavi 
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povezave z mobilnim telefonom, lahko brez¾ièno povezavo 
Bluetooth zahtevajo tudi druge naprave (npr. prenosni 
raèunalnik).

! Èe je izbrana ta mo¾nost, bo komplet za vgradnjo v vozilo 30 
sekund viden drugim napravam Bluetooth. Nato se znova 
vzpostavi prvotna povezava Bluetooth.

! Ko komplet za vgradnjo v vozilo ni povezan z zdru¾ljivo 
napravo Bluetooth, je njegova vidnost za druge naprave 
Bluetooth odvisna od nastavitve v meniju Vidnost. V tem 
primeru vam ni treba izbrati mo¾nosti druge povezave 
Bluetooth, èe ¾elite do kompleta za vgradnjo v vozilo 
vzpostaviti brez¾ièno povezavo Bluetooth iz naprave, kot je 
prenosni raèunalnik.
V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni. 
Poi¹èite meni Bluetooth in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Dovoli drugo povezavo in pritisnite , 
da jo izberete.
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost (Da ali Ne) in jo izberite s tipko 

.

Uporabni¹ki podatki

Glede na izbrani naèin uporabe so na voljo razliène mo¾nosti.
Komplet za vgradnjo v vozilo lahko podatke in nastavitve shrani 
ter uporablja v dveh razliènih uporabni¹kih profilih. Uporabni¹ki 
profil vkljuèuje vizitke v imeniku, glasovne oznake in ukaze ter 

nastavitve kompleta za vgradnjo v vozilo. Dva uporabnika 
avtomobila lahko tako z vklopom osebnega uporabni¹kega 
profila na preprost naèin dostopata do svojih prilagojenih 
uporabni¹kih podatkov na isti kartici SIM. 

! V vrstici stanja na zaslonu je prikazan znak trenutno 
aktivnega uporabni¹kega profila. Èe je aktiven uporabni¹ki 
profil 1, je prikazan znak . Èe je aktiven uporabni¹ki profil 
2, je prikazan znak . V kompletu za vgradnjo v vozilo je 
vedno aktiven eden od uporabni¹kih profilov. Ko komplet 
uporabite prviè, je aktiven uporabni¹ki profil 1. 

Nalaganje vizitk

S to funkcijo lahko v pomnilnik kompleta za vgradnjo v vozilo 
kopirate vpise iz imenika kartice SIM, vstavljene v kompletu, ali 
iz imenika zdru¾ljivega mobilnega telefona, ki podpira brez¾ièno 
tehnologijo Bluetooth.

! Nekateri mobilni telefoni, ki podpirajo dostop do kartice SIM 
ali prostoroèni naèin, te funkcije morda ne podpirajo.

! Mnogi telefoni z operacijskim sistemom Symbian zahtevajo 
dodatno aplikacijo za prenos vizitk. Brezplaèno programsko 
opremo in pomoè pri namestitvi lahko dobite na spletni 
strani Nokia na naslovu http://www.nokia.com/
enhancements/616.

! Ta funkcija je pomembna, ker do vpisov na kartici SIM, 
vstavljeni v komplet za vgradnjo v vozilo, nimate 
neposrednega dostopa. Èe ¾elite dostopati do njih, jih 
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morate prekopirati v pomnilnik kompleta. Ravnajte se po 
navodilih na zaslonu.

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Uporab. pod. in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Nalo¾i vizitke in pritisnite , da jo 
izberete.

Èe komplet za vgradnjo v vozilo uporablja oddaljeno kartico 
SIM, se bodo vpisi, shranjeni v zdru¾ljivem mobilnem telefonu, 
shranili v komplet. Veè informacij lahko preberete v razdelku 
Uporabni¹ke nastavitve na strani 62.
Èe komplet za vgradnjo v vozilo uporablja kartico SIM, ki je 
vstavljena v radijski enoti, imate na izbiro tri mo¾nosti: Prika¾i 
seznanjene naprave, Avtomobilska kartica SIM in Poi¹èi naprave 
Bluetooth.

Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.

Seznanjene naprave Bluetooth
Poi¹èite zdru¾ljiv mobilni telefon Bluetooth (ime je 
prikazano na seznamu seznanjenih naprav), iz katerega 
¾elite prenesti vpise prek brez¾iène povezave Bluetooth v 
pomnilnik kompleta za vgradnjo v vozilo. 
Kopiranje vpisov zaènite s pritiskom na .

! Mo¾nost "Zahtevaj potrditev" v zdru¾ljivem mobilnem 
telefonu lahko izkljuèite in povezave Bluetooth se lahko 
potem vzpostavljajo samodejno, brez posebnega 
potrjevanja. To storite tako, da poi¹èete meni Prika¾i 
seznanjene naprave, izberete mo¾nost Zahtevaj potrditev in 

jo nastavite na Izkljuèeno. Veè informacij najdete v 
priroèniku za uporabo mobilnega telefona.

Avtomobilska kartica SIM
Pritisnite , da vpise na avtomobilski kartici SIM, ki je 
vstavljena v radijsko enoto, kopirate v pomnilnik kompleta 
za vgradnjo v vozilo.

Iskanje naprav, ki podpirajo brez¾ièno tehnologijo Bluetooth
Èe ¾elite prenesti podatke iz naprave, ki s kompletom za 
vgradnjo v vozilo ¹e ni seznanjena, poi¹èite mo¾nost Poi¹èi 
naprave Bluetooth in jo izberite s tipko . 

Izbira uporabni¹kega profila

V komplet za vgradnjo v vozilo lahko shranite dva uporabni¹ka 
profila. Trenutno aktivni profil je vedno prikazan na zaslonu z 
dvema znakoma:
  Uporabnik 1
  Uporabnik 2

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Uporab. pod. in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Preklopi na uporabn. 1 ali Preklopi na 
uporabn. 2 in pritisnite , da jo izberete.
Izbrani uporabni¹ki profil se vklopi.

Morda boste morali vnesti kodo PIN kartice SIM.
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! Èe ¾elite spremeniti nastavitev za shranitev kode PIN, 
izberite mo¾nost Naèin uporabe. Veè informacij lahko 
preberete v razdelku Izbira naèina uporabe na strani 62.

! Èe je ta mo¾nost vkljuèena in kodo PIN oddaljene kartice 
SIM v mobilnem telefonu pozneje spremenite, bo ob 
naslednjem vklopu kompleta za vgradnjo v vozilo 
uporabljena napaèna koda PIN. Takrat boste morali vnesti 
spremenjeno kodo PIN. Postopek lahko ponovite samo 
dvakrat, potem se kartica SIM blokira.

Uporabni¹ke nastavitve

S to funkcijo lahko doloèite nastavitve za aktivni uporabni¹ki 
profil ter izberete vpise, ki jih ¾elite prenesti z brez¾ièno 
tehnologijo Bluetooth. Uporabni¹ki profil prilagodite tako, da 
vnesete ¾elene uporabni¹ke nastavitve. Doloèite lahko kateri 
koli naèin uporabe: naèin avtomobilske kartice SIM, naèin 
dostopa do kartice SIM ali zdru¾ljiv mobilni telefon v 
prostoroènem naèinu.

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Poi¹èite meni Uporab. pod. in ga odprite s pritiskom na .
Poi¹èite mo¾nost Nastavitve za uporab. 1 ali Nastavitve za 
uporab. 2 in pritisnite , da jo izberete.

Izbirate lahko med naslednjimi mo¾nostmi:
• Naèin uporabe
• Aktivni naèin uporabe

• Nastavitve za nalaganje
Poi¹èite ¾eleno mo¾nost in pritisnite , da jo izberete.

Izbira naèina uporabe

! Aktivnemu uporabni¹kemu profilu je vedno dodeljena 
kartica SIM. Ko uporabni¹ki profil 1 ali 2 prilagajate prviè, 
upo¹tevajte napotke v poglavju Prva uporaba na strani 62.

V pripravljenosti pritisnite , da odprete meni.
Èe ¾elite kompletu za vgradnjo v vozilo dodeliti novo kartico 
SIM, poi¹èite meni Uporab. pod. in ga odprite s pritiskom na 

.
Poi¹èite mo¾nost Nastavitve za uporab. 1 ali Nastavitve za 
uporab. 2 in pritisnite , da jo izberete.
Poi¹èite mo¾nost Kartica v SIM v avtu in pritisnite , da 
jo izberete.

Imena seznanjenih naprav 
Èe izberete mobilni telefon na seznamu seznanjenih mobilnih 
telefonov, bo komplet za vgradnjo v vozilo s seznanjenim 
telefonom vzpostavil povezavo profila Bluetooth za dostop do 
kartice SIM. Morda boste morali vnesti kodo PIN oddaljene 
kartice SIM, vstavljene v mobilnem telefonu. 
Komplet za vgradnjo v vozilo vas bo zatem vpra¹al, ali ¾elite 
shraniti pravkar vstavljeno kodo PIN za poznej¹o samodejno 
povezavo ali naj se ob naslednji povezavi Bluetooth zahteva 
potrditev.
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Avtomobilska kartica SIM
Z izbiro te mo¾nosti bo aktivnemu uporabni¹kemu profilu 
dodeljena kartica SIM, ki je vstavljena v radijsko enoto. Èe je 
vkljuèena funkcija, ki ob vklopu zahteva vpis kode PIN, boste 
morali vnesti kodo PIN avtomobilske kartice SIM. 

! Nekateri ponudniki storitev dovoljujejo izklop zahteve po 
kodi PIN ob vklopu naprave. Preverite pri svojem ponudniku 
storitev.

Iskanje telefona s tehnologijo Bluetooth
Z izbiro te mo¾nosti bo aktivnemu uporabni¹kemu profilu 
dodeljena kartica SIM, vstavljena v mobilnem telefonu, ki ¹e ni 
seznanjen s kompletom za vgradnjo v vozilo. Komplet bo zatem 
iskal le mobilne telefone s profilom za dostop do kartice SIM s 
tehnologijo Bluetooth, ki so v dosegu, in bo ustrezna imena 
prikazal na seznamu naprav Bluetooth. Izberite napravo, jo 
seznanite s kompletom in nadaljujte, kot je opisano v razdelku 
Imena seznanjenih naprav na strani 62.

Aktivni naèin uporabe
Z izbiro te mo¾nosti prika¾ete ime zdru¾ljivega mobilnega 
telefona, katerega kartica SIM je dodeljena aktivnemu 
uporabni¹kemu profilu.

Nastavitve za nalaganje
Vpise lahko prekopirate v komplet za vgradnjo v vozilo iz 
katerega koli zdru¾ljivega mobilnega telefona, ki podpira 
brez¾ièno tehnologijo Bluetooth. Komplet ponuja tri priroène 
mo¾nosti:

• SIM in pom- nilnika telef. 
To je privzeta nastavitev, ki omogoèa kopiranje vsebine 
kartice SIM in pomnilnika mobilnega telefona v pomnilnik 
kompleta za vgradnjo v vozilo.

• Kartice SIM 
S to mo¾nostjo lahko v komplet za vgradnjo v vozilo nalo¾ite 
le podatke s kartice SIM v mobilnem telefonu.

• Pomnilnika telefona 
S to mo¾nostjo prekopirate vpise iz pomnilnika mobilnega 
telefona v pomnilnik kompleta za vgradnjo v vozilo.
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6. Prenos podatkov
GPRS (General Packet Radio Service, 
splo¹na paketna radijska storitev)
GPRS je tehnologija, ki omogoèa, da komplet za vgradnjo v 
vozilo uporabljate za po¹iljanje in prejemanje podatkov prek 
mobilnega omre¾ja (omre¾na storitev). GPRS je nosilec 
podatkov, ki omogoèa brez¾ièni dostop do podatkovnih omre¾ij, 
kot je internet.
Èe ¾elite uporabljati tehnologijo GPRS, se morate naroèiti na 
storitev GPRS. Veè informacij o razpolo¾ljivosti in naroènini na 
storitev GPRS lahko dobite pri mobilnem operaterju ali 
ponudniku storitev. Veè informacij lahko preberete v razdelku 
Nastavitve modema GPRS (omre¾na storitev) na strani 48.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data, 
hitri komutirani prenos podatkov)
Komplet za vgradnjo v vozilo omogoèa uporabo hitrih 
podatkovnih storitev GSM (omre¾na storitev). 
Hitri prenos lahko uporabljate, èe je komplet za vgradnjo v 
vozilo povezan z zdru¾ljivim raèunalnikom prek tehnologije 
Bluetooth ter èe ste v raèunalniku namestili in izbrali modemske 
gonilnike, ki podpirajo hitri prenos podatkov. Programsko 
opremo za modemski gonilnik ter pomoè za namestitev najdete 
na spletnem mestu dru¾be Nokia: http://www.nokia.com. 
Veè informacij o razpolo¾ljivosti in naroènini na hitre 
podatkovne storitve dobite pri mobilnem operaterju ali 
ponudniku storitev.

Referenène informacije

! Za varno uporabo motornega vozila v prometu je potrebna 
popolna pozornost vseh voznikov. Funkcije prenosa 
podatkov kompleta za vgradnjo v vozilo uporabljajte le, èe 
to dopu¹èajo prometne razmere. Preverite, ali krajevni 
zakoni in predpisi prepovedujejo uporabo mobilnega 
telefona med vo¾njo.

Prenos prek mobilnega omre¾ja
Komplet za vgradnjo v vozilo uporablja podatkovne funkcije 
omre¾ja GSM za po¹iljanje faksov, sporoèil in e-po¹te ter za 
povezovanje z oddaljenimi raèunalniki (omre¾ne storitve). 

Podatkovne zmogljivosti GSM
Avtomobil najprej premaknite na mesto, kjer je signal 
najmoènej¹i. Moènej¹i signal omogoèa uèinkovitej¹i prenos 
podatkov.
Prenos podatkov prek mobilnega omre¾ja je izpostavljen 
¹tevilnim dejavnikom, ki lahko povzroèajo motnje: 

©um
Radijske motnje zaradi elektronske opreme in drugih naprav iz 
mimoidoèega prometa lahko vplivajo na kakovost prenosa.

Predajanje
Ko se uporabnik kompleta za vgradnjo v vozilo premika med 
omre¾nimi celicami, se moè signala zmanj¹uje, zato centrala 
preda uporabnika drugi celici z drugo frekvenco in moènej¹im 
signalom. Predajanje med celicami se lahko zaradi sprememb v 
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obremenitvi celic zgodi tudi, ko se uporabnik ne premika. Tak¹no 
predajanje lahko povzroèi zakasnitve.

Mrtve toèke in izguba signala
Mrtve toèke so obmoèja, kjer radijskih signalov ni mogoèe 
sprejemati. Signal se izgubi, ko uporabnik potuje skozi obmoèje, 
kjer je radijski signal blokiran ali zmanj¹an zaradi geografskih ali 
èlove¹kih ovir, na primer zaradi gore ali visokih stavb. Pojavijo 
se lahko prekinitve storitve in lahko pride do izpada povezave.

©ibek signal
Zaradi velike oddaljenosti od bazne postaje ali zaradi ovir med 
kompletom za vgradnjo v vozilo in bazno postajo se utegne 
zgoditi, da bo signal omre¾ja pre¹ibek ali preveè nestabilen za 
zanesljivo povezavo. Ko uporabljate komplet za vgradnjo v 
vozilo, za zagotovitev najbolj¹e mo¾ne komunikacije 
upo¹tevajte naslednja dejstva: 
Prenos podatkov in faksov deluje najbolje, ko avtomobil miruje, 
ker to vzdr¾uje stalno moè signala. Mobilna podatkovna 
komunikacija v premikajoèem se avtomobilu ni priporoèljiva. 
Prenos faksov je bolj izpostavljen napakam kot prenos 
besedilnih sporoèil ali podatkov. 
Preverite moè signala na zaslonu kompleta za vgradnjo v vozilo. 
Èe je premajhna za glasovne klice, ne posku¹ajte vzpostaviti 
podatkovne povezave, dokler ne najdete bolj¹ega sprejema. 
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7. Vgradnja
Komplet za vgradnjo v vozilo Nokia 616
Komplet za vgradnjo v vozilo Nokia 616 je namenjen namestitvi 
v motorna vozila. Prodajni paket ponuja priroèno prostoroèno 
re¹itev, tako da telefona ni treba dr¾ati ob u¹esu, ter loèeno 
vhodno enoto za preprosto uporabo in dobro berljiv zaslon. 

Vgradnja opreme kompleta na armaturo vozila

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno 
osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna 
ter lahko iznièita garancijo za napravo. 
Redno preverjajte, ali je vsa brez¾ièna oprema v va¹em vozilu 
pravilno vgrajena in ali pravilno deluje.
Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zraèno blazino, le-ta 
aktivira s precej¹njo moèjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne 
vgrajujte predmetov in mobilnih brez¾iènih naprav na obmoèje, 
kjer se zraèna blazina nahaja ali aktivira. Èe so brez¾iène 
naprave v vozilu name¹èene nepravilno in se zraèna blazina 
aktivira, lahko pride do hudih telesnih po¹kodb.
Ne hranite in ne prena¹ajte vnetljivih tekoèin, plinov ali 
eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli 
ali dodatno opremo.
Pomembne varnostne napotke oziroma navodila za uporabo, 
nego in vzdr¾evanje kompleta za vgradnjo v vozilo najdete v 
razdelkih Pomembni varnostni napotki na strani 73 in Nega in 
vzdr¾evanje na strani 72.

Varnostni napotki

! Pred namestitvijo kompleta za vgradnjo v vozilo preberite 
osnovne varnostne smernice.

• V tem priroèniku za namestitev podana navodila so splo¹ne 
smernice za vgradnjo kompleta v vozilo. Zaradi mno¾ice 
modelov avtomobilov v navodilu ni mogoèe upo¹tevati 
tehniènih zahtev posameznih vozil. Podrobnej¹e informacije 
o vozilu lahko dobite pri njegovem proizvajalcu.
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• Dana¹nji sistemi v vozilih imajo vgrajene raèunalnike, v 
katerih so shranjeni kljuèni parametri o vozilu. Nepravilen 
odklop akumulatorja v vozilu lahko povzroèi izgubo 
podatkov, za ponovno vzpostavitev sistema pa je potreben 
precej¹en napor. Èe vas kar koli skrbi, se pred zaèetkom 
vgradnje obrnite na prodajalca vozila. 

• Pred namestitvijo poskrbite, da je kontakt za v¾ig 
avtomobila izkljuèen in izklopite akumulator vozila. 
Poskrbite, da se ne more nehote ponovno priklopiti.

• Ko delate v avtomobilu, ne kadite. Poskrbite, da v bli¾ini ni 
virov ognja ali ¾arenja.

• Kompleta ne namestite na mesto, kjer bi lahko vanj udarili z 
glavo.

• Pazite, da med vgradnjo ne po¹kodujete elektriènih kablov, 
napeljave za gorivo in zavore ali varnostne opreme. 

• Kable polo¾ite tako, da niso izpostavljeni mehanskim 
obremenitvam, na primer pod sede¾i ali na ostrih robovih.

• Vsa oprema mora biti vgrajena tako, da ne moti delovanja 
vozila. Med vgradnjo pazite, da ne boste vplivali na sisteme 
za upravljanje in zaviranje vozila ali na druge sisteme, 
pomembne za pravilno delovanje avtomobila. Poskrbite, da 
spro¾itev varnostne blazine ne bo z nièimer ovirana.

• Radiofrekvenèni signali lahko motijo delovanje elektronskih 
sistemov v vozilu, èe niso ustrezno za¹èiteni ali èe so 
nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje 
goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za 
nadzor hitrosti, sistemi zraènih blazin). Èe opazite napako 
ali spremembo v delovanju tak¹nega sistema, se obrnite na 
prodajalca vozila.

• Komplet za vgradnjo v vozilo je namenjen le uporabi z 12-
voltnim napajanjem z ozemljenim negativnim polom. Èe 
tega ne upo¹tevate, lahko po¹kodujete elektroniko 
avtomobila.

• Kompleta za vgradnjo v vozilo ne uporabljate dalj èasa pri 
izkljuèenem motorju, saj lahko izpraznite akumulator.

Vgradnja

Oprema kompleta za vgradnjo v vozilo Nokia 616
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Prodajni paket
1. Radijska enota RV-1
2. Zaslon SU-21
3. Vhodna naprava CUW-3
4. Zvoènik SP-2
5. Mikrofon MP-2
6. Sistemski kabel PCU-4
7. Antena GSM (ni prilo¾ena)
8. Nalepke
9. Avtomobilska slu¹alka HSU-4 (ni prilo¾ena)

Radijska enota RV-1 (1)
Radijsko enoto RV-1 namestite na manj vidno mesto v 
notranjosti avtomobila. Kljub temu naj bo dostop do kartice SIM 
preprost, tako da jo je mogoèe zamenjati, poleg tega pa 
preverite, ali so kabli mikrofona in zvoènika dovolj dolgi za 
povezavo. 
Pri vgradnji radijske enote uporabite nosilec, ki je v prodajnem 
paketu. Èe je vgradnja pravilna, bo enota varno pritrjena na 
nosilcu. 

! Namestite radijsko enoto tako, da se lahko vzpostavi 
povezava Bluetooth z zdru¾ljivo napravo. 

! Ko name¹èate radijsko enoto, namestite nosilec zanjo tako, 
da se enota vstavi vanj v smeri proti sprednjemu delu vozila 
ali s strani. Èe tega ne upo¹tevate, se lahko v primeru 
nesreèe enota loèi od nosilca in povzroèi po¹kodbe ali ¹kodo. 

Namestitev radijske enote v vozilo

Zaslon SU-11 (2)
Dr¾alo za zaslon namestite na armaturo vozila ali na kak¹no 
drugo mesto, kjer je zaslon uporabniku jasno viden, a ne ovira 
nadzora nad vozilom in njegovega delovanja.
Serviser vam bo lahko svetoval, na katerih mestih v vozilu za 
namestitev dr¾ala za zaslon vrtanje ne bo potrebno. Dodatne 
informacije o primernih mestih za namestitev najdete na 
spletnem mestu Nokia http://www.nokia.com.
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Namestitev dr¾ala za zaslon 

Vhodna naprava CUW-3 (3)
Dr¾alo za vhodno napravo namestite na ustrezno mesto, ki je 
uporabniku lahko dostopno, vendar poskrbite, da name¹èena 
naprava ne bo ovirala uporabe vozila. Preprièajte se, da je kabel 
dovolj dolg za prikljuèitev na radijsko enoto. Najbolj¹e mesto za 
namestitev vhodne naprave je med voznikovim in sovoznikovim 
sede¾em.

Zvoènik SP-2 (4)
Za dobro kakovost zvoka namestite zvoènik tako, da je usmerjen 
proti uporabniku. Zvoènik naj bo name¹èen vsaj 1 meter od 
mikrofona, da ne pride do zvoènega povratnega sklopa.

Mikrofon MP-2 (5)

! Uporaba katerega koli drugega mikrofona razen tistega, ki je 
prilo¾en kompletu za vgradnjo v vozilo (MP-2), lahko 
vpliva na kakovost prenosa. 

Prostoroèni mikrofon namestite pribli¾no 30 centimetrov od 
uporabnikove glave, usmerjen naj bo proti ustom. Izku¹nje 
ka¾ejo, da je najprimernej¹e mesto blizu vzvratnega ogledala ali 
levo od sonènega zaslona. Mikrofon ne sme motiti nadzora 
oziroma uporabe vozila. Name¹èen naj bo vsaj 1 meter od 
zvoènika kompleta za vgradnjo v vozilo, da ne pride do zvoènega 
povratnega sklopa.
Mikrofon pritrdite s prilo¾enim dvostranskim lepilnim trakom, 
saj tako prepreèite, da bi se vibracije karoserije prena¹ale v 
notranjost. Mikrofon namestite tako, da ni izpostavljen pretoku 
zraka iz prezraèevalnih odprtin. Kabla za mikrofon ne polagajte 
v sisteme za ogrevanje, ventilacijo ali klimatizacijo. 

Sistemski kabel PCU-4 (6)
Sistemski kabel povezuje komplet za vgradnjo v vozilo z 
avtomobilskim elektronskim sistemom. Podrobna navodila 
najdete v naèrtu povezav.
Èe je na avtoradio povezan kabel za izklop zvoka tedaj, ko 
prejmete klic ali ko klièete, sistem avtoradio samodejno izklopi 
in preklopi klic na zvoènik kompleta za vgradnjo v vozilo.

! Ko povezujete kable, poskrbite, da bodo polo¾eni èim dlje od 
elektronskih sistemov avtomobila, da ne bo 
elektromagnetnih motenj. 
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Kable polo¾ite tako, da ne bodo izpostavljeni mehanskim 
obremenitvam, na primer pod sede¾i ali na ostrih robovih.

Antena GSM (7)
Ta komplet za vgradnjo v vozilo je namenjen prikljuèitvi na 
zunanjo anteno GSM (ni prilo¾ena prodajnemu paketu). Èe ima 
va¹ radio zdru¾ljivo anteno za radio in GSM z loèilnim filtrom, 
lahko uporabite tudi to.
Èe va¹ avtomobil nima vgrajene antene GSM, se posvetujte s 
prodajalcem vozila, kje je najbolj¹e mesto za vgradnjo in za 
postopke vgradnje.

! Da bi spo¹tovali zahteve glede izpostavljenosti 
radiofrekvenènemu sevanju, pritrdite zunanjo anteno tako, 
da je od najbli¾je osebe oddaljena vsaj 20 cm in da 
ojaèevanje zunanje antene ne presega 3 dB.

Nalepke (8)
Nalepke, ki ste jih dobili s kompletom za vgradnjo v vozilo, so 
pomembne za servisiranje. Nalepko  prilepite na garancijsko 
kartico.

Avtomobilska slu¹alka HSU-4 (9)
Slu¹alko (ni prilo¾ena prodajnemu paketu) namestite na 
ustrezno mesto, ki je uporabniku lahko dostopno. Vsa oprema 
mora biti vgrajena tako, da ne moti delovanja vozila. 
Najbolj¹e mesto za namestitev slu¹alke je med voznikovim in 
sovoznikovim sede¾em. Za podrobnej¹e informacije o primerni 
namestitvi slu¹alke vpra¹ajte serviserja. 

Poskrbite, da spro¾itev varnostne blazine ne bo z nièimer 
ovirana.
Èe ¾elite vhodno napravo CUW-3 zamenjati s slu¹alko, pri 
izkljuèenem kontaktu za v¾ig odstranite kabelsko povezavo med 
vhodno napravo in radijsko enoto ter vstavite kabel slu¹alke v 
ustrezno vtiènico radijske enote.

Nastavitve izenaèevalnika
Komplet za vgradnjo v vozilo podpira razliène mo¾nosti za 
zvoènik:
• Neposredna povezava z zvoènikom SP-2 iz prodajnega 

paketa.
• Povezava z zvoènikom zdru¾ljivega avtoradia prek 

dodatnega releja, ki preklopi zvoèni izhod na zvoènik (ni 
prilo¾en prodajnemu paketu).

• Povezava z zvoèniki zdru¾ljivega avtoradia prek njegove 
vhodne zvoène povezave. Èe je izbrana ta mo¾nost, morate 
izbrati ustrezno glasnost.
Èe ¾elite v pripravljenosti doloèiti zvoène nastavitve, 
pritisnite .
Poi¹èite meni Nastavitve in ga odprite s pritiskom na . 
Poi¹èite mo¾nost Nastavitve izenaèevalnika in pritisnite 

, da jo izberete.
Pomaknite se na mo¾nost Zvoènik ali Radijski zvoèn. in 
pritisnite .
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Preizkus delovanja
Po vgradnji je treba preveriti, ali komplet deluje pravilno. Med 
preizku¹anjem delovanja preverite tudi, ali je oprema 
name¹èena tako, da voznika ne ovira.

! Za brez¾ièno povezavo med kompletom in zdru¾ljivo 
dodatno opremo Bluetooth poskrbite, da so naprave v 
dosegu. Ne pozabite, da zunanje naprave za uporabo te 
funkcije potrebujejo dodatno moè (preverite stanje baterije). 
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8. Nega in vzdr¾evanje
Ta naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, 
zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upo¹tevanjem spodnjih 
predlogov boste la¾je za¹èitili garancijo naprave.
• Skrbite, da bo komplet za vgradnjo v vozilo vedno suh. 

Padavine, vlaga in vse tekoèine lahko vsebujejo mineralne 
primesi, ki povzroèajo korozijo elektronskih vezij.

• Ne uporabljajte in ne hranite kompleta za vgradnjo v vozilo 
v pra¹nem ali umazanem okolju. Njegovi gibljivi in 
elektronski deli se lahko po¹kodujejo.

• Kompleta za vgradnjo v vozilo ne shranjujte na vroèini. 
Visoke temperature lahko skraj¹ajo ¾ivljenjsko dobo 
elektronskih naprav, po¹kodujejo baterije in deformirajo 
nekatere vrste plastike.

• Kompleta za vgradnjo v vozilo ne shranjujte na mrazu. Ko se 
naprava nato segreje na obièajno temperaturo, se v njeni 
notranjosti nabere vlaga, ki lahko po¹koduje elektronska 
vezja.

• Naprave ne posku¹ajte odpirati kako drugaèe, kot je opisano 
v tem priroèniku.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje 
lahko po¹koduje notranja elektronska vezja in fine 
mehanske dele.

• Za èi¹èenje kompleta ne uporabljajte kemikalij, èistil ali 
moènih pra¹kov.

• Kompleta za vgradnjo v vozilo ne barvajte. Barva lahko zlepi 
gibljive dele in prepreèi pravilno delovanje.

• Uporabljajte le prilo¾eno ali odobreno rezervno anteno. Z 
neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali prikljuèki lahko 
po¹kodujete napravo in kr¹ite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani nasveti veljajo za napravo in za vso dodatno 
opremo. Èe katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v 
popravilo v najbli¾ji poobla¹èeni servis.
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9. Pomembni varnostni napotki
Okolje delovanja
Upo¹tevajte vse posebne predpise, ki veljajo na doloèenih 
obmoèjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba 
prepovedana ali kjer lahko povzroèi interferenco ali nevarnost. 

Elektronske naprave
Veèina sodobne elektronske opreme je za¹èitena pred 
radiofrekvenènimi signali. Vendar pa elektronska oprema vèasih 
ni za¹èitena pred radiofrekvenènimi signali iz va¹ega kompleta 
za vgradnjo v vozilo. 

Srèni spodbujevalniki
Proizvajalci srènih spodbujevalnikov priporoèajo uporabo 
mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm od spodbujevalnika, 
da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena 
priporoèila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s 
priporoèili Raziskave o brez¾ièni tehnologiji.
Osebe s spodbujevalniki:
naj imajo napravo, èe je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm od 
spodbujevalnika. 
Èe imate kakr¹en koli razlog za sum, da prihaja do interference, 
komplet za vgradnjo v vozilo takoj izklopite.

Nevarnost eksplozije
Komplet za vgradnjo v vozilo izklopite (glejte IZKLOP na strani 
5), kadar ste na obmoèjih, kjer lahko pride do eksplozije, ter 

upo¹tevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vkljuèuje 
obmoèja, kjer morate obièajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko 
na teh obmoèjih povzroèijo eksplozijo ali zanetijo po¾ar ter 
povzroèijo hude telesne po¹kodbe ali celo smrt.
Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z 
gorivom, na primer v bli¾ini bencinskih èrpalk. Upo¹tevajte 
prepovedi za uporabo radijske opreme v skladi¹èih ali prostorih 
za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka 
razstreljevanje.
Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno 
oznaèeni. Sem sodijo podpalubja èolnov, skladi¹èa za 
shranjevanje in preèrpavanje kemikalij, vozila, ki za gorivo 
uporabljajo tekoèi plin (npr. propan ali butan), in kraji, kjer je v 
zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, 
prah ali kovinski delci.

Vozila
Napravo naj servisira in vgradi v vozilo samo strokovno osebje. 
Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko 
iznièita garancijo za napravo.
Radiofrekvenèni signali lahko motijo delovanje elektronskih 
sistemov v vozilu, èe niso ustrezno za¹èiteni ali èe so nepravilno 
vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, 
protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor 
hitrosti, sistemi zraènih blazin). Za
veè informacij se obrnite na proizvajalca vozila (ali njegovega 
zastopnika) ali katere koli dodatne opreme. 
Redno preverjajte, ali je vsa brez¾ièna telefonska oprema v 
va¹em vozilu pravilno montirana in ali pravilno deluje.
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Ne hranite in ne prena¹ajte vnetljivih tekoèin, plinov ali 
eksplozivnih snovi skupaj s telefonom, njegovimi deli ali 
dodatno opremo.
Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zraènimi blazinami, te 
aktivirajo s precej¹njo moèjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne 
vgrajujte predmetov in mobilnih brez¾iènih naprav v obmoèje, 
kjer se zraèna blazina nahaja ali aktivira. Èe so brez¾iène 
naprave v vozilu name¹èene nepravilno in se zraèna blazina 
aktivira, lahko pride do hudih telesnih po¹kodb.
Zaradi kr¹enja teh navodil lahko kr¹itelj zaèasno ali trajno izgubi 
pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko 
uveden kazenski postopek ali oboje.

Klici v sili

   Opozorilo!
Mobilni telefoni, vkljuèno s tem kompletom za vgradnjo v 
vozilo, delujejo prek radijskih signalov, omre¾ij mobilne in 
stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi 
uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamèiti povezave v vseh 
razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za 
nujno zdravstveno pomoè), se nikoli ne zana¹ajte samo na 
brez¾ièno napravo.

Klicanje v sili

Izvedba klica v sili:

Èe telefon ali kontakt za v¾ig vozila nista vkljuèena, ju 
vkljuèite. Preverite, ali je moè signala zadostna. Nekatera 
omre¾ja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena 
veljavna kartica SIM. 
Tipko  dr¾ite pritisnjeno, dokler se ne prika¾e vpra¹anje 
Vzpostavim klic v sili?. Potrdite s tipko .
Vpra¹anje potrdite z Da, tako da pritisnete , ali 
preklièite postopek, tako da izberete Ne ter pritisnete .

Èe so vkljuèene doloèene funkcije telefona, jih je morda treba 
pred klicanjem v sili izkljuèiti. Veè informacij boste na¹li v tem 
priroèniku ali pa se obrnite na ponudnika storitev.
Pri klicu v sili èim natanèneje navedite vse potrebne podatke. 
Va¹a mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na 
prizori¹èu nesreèe. Klica ne konèajte, dokler vam tega ne dovoli 
klicana slu¾ba.

   Opozorilo!
Klic v sili boste lahko vzpostavili le, èe je va¹ komplet za 
vgradnjo v vozilo povezan z zunanjo anteno GSM. 
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10. Tehnièni podatki
Napetost akumulatorja
12,6 V (10,8–16 V)
Ozemljeni negativni pol (GND).

Tokovna poraba
Najveè 1,5 A (izklop 1 mA)

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

Sistemski kabel PCU-4

Povezava sistemskega kabla
1. +12 V, akumulator +, rdeèa
2. Ozemljitev, akumulator –, èrna
3. Izklop zvoka avtoradia, rumena
4. Zaznavanje v¾iga, modra
5. Varovalka 2 A
6. Varovalka 1 A
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11. Slovarèek
Avtomobilska kartica SIM
Avtomobilska kartica SIM je vstavljena v bralnik kartic SIM v 
kompletu za vgradnjo v vozilo Nokia.

GPRS
Storitev GPRS (General Packet Radio Service) omogoèa 
brez¾ièni prenos podatkov. Za brez¾ièni dostop do podatkovnih 
omre¾ij potrebujete dostopno toèko GPRS pri mobilnem 
operaterju ali ponudniku storitev. Veè informacij lahko 
preberete v razdelku GPRS (General Packet Radio Service, 
splo¹na paketna radijska storitev) na strani 64.

GSM
GSM, globalni sistem za mobilne komunikacije, je tehnièni 
standard za mobilna radijska omre¾ja.

HFP
HFP (prostoroèni profil) 

HSCSD
Storitev HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) omogoèa 
hitrej¹e podatkovne povezave za zanimive podatkovne storitve 
GSM. Veè informacij lahko preberete v razdelku HSCSD (High 
Speed Circuit Switched Data, hitri komutirani prenos podatkov) 
na strani 64.

IMEI
IMEI je serijska ¹tevilka naprave in je prilo¾ena kompletu za 
vgradnjo v vozilo.

Kartica SIM
Kartica SIM vsebuje vse podatke, ki jih celièno omre¾je 
potrebuje za identifikacijo uporabnika. Kartica SIM vsebuje tudi 
podatke, pomembne za varnost.

Koda PIN
4- do 8-mestna koda PIN varuje va¹o kartico SIM pred 
nepoobla¹èeno uporabo. Kodo PIN dobite s kartico SIM. Za veè 
informacij glejte Kode za dostop za avtomobilsko kartico SIM na 
strani 22.

Koda PUK
Koda PUK je 8-mestna koda, ki jo potrebujete za spremembo 
blokirane kode PIN.
Kodo PUK obièajno dobite s kartico SIM. Èe kodo izgubite ali èe 
je niste dobili, se obrnite na mobilnega operaterja.

Oddaljena kartica SIM
Oddaljena kartica SIM je vstavljena v bralnik kartic SIM v 
zdru¾ljivem mobilnem telefonu, ki je povezan s kompletom za 
vgradnjo v vozilo prek profila Bluetooth za dostop do kartice 
SIM.
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Profil Bluetooth za dostop do kartice SIM
Profil za dostop do kartice SIM je mednarodni standard 
Bluetooth, ki dopu¹èa brez¾ièni dostop do oddaljene kartice SIM 
zdru¾ljivega mobilnega telefona prek povezave Bluetooth.

Prostoroèni profil Bluetooth (HFP)
Prostoroèni profil Bluetooth je mednarodni standard Bluetooth, 
ki za udobno prostoroèno uporabo omogoèa povezavo kompleta 
za vgradnjo v vozilo z zdru¾ljivim mobilnim telefonom prek 
brez¾iène tehnologije Bluetooth.
Poleg tega ta profil omogoèa povezavo kompleta za vgradnjo v 
vozilo s slu¹alkami Bluetooth.

SMS
Omre¾na storitev SMS (storitev za kratka sporoèila) omogoèa 
po¹iljanje kratkih besedilnih sporoèil (do 160 znakov) mobilnim 
telefonom in prejemanje sporoèil od drugih telefonov.

©tevilka SMSC
©tevilko SMSC (¹tevilka centra za sporoèila) potrebujete za 
po¹iljanje kratkih sporoèil.

Toni DTMF
Za komunikacijo s telefonskim predalom, raèunalni¹kimi 
telefonskimi odzivniki ipd. lahko uporabljate tone DTMF. Tone 
lahko izberete z urejevalnikom kolesca Navi, s katerim poi¹èete 
¹tevilke od 0 do 9.


