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Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla 
vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko käyttö- ja 
asennusoppaan.

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten 
ulottuvilta.

KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI
Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on 
kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun 
kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi 
ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT
Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat 
vaikuttaa laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE TANKATESSASI
Älä käytä laitetta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai 
kemikaalien läheisyydessä.

SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAALLA
Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä laitetta räjäytystyömaalla. 

VALTUUTETTU HUOLTO
Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄLAITTEET
Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita. Älä yhdistä yhteensopimattomia 
tuotteita toisiinsa.

YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN
Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat 
turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia 
tuotteita toisiinsa.
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Pikaopas

Kiitos, kun valitsit Nokia autosarjan CK-300. Autosarjan avulla voit 
kätevästi soittaa ja vastaanottaa puheluja kädet vapaana sekä 
kuunnella langattomaan laitteeseen tallennettua musiikkia 
autostereojärjestelmän kautta. 

CarMenu-sovelluksen avulla saat nopeasti käyttöön kaikki 
yhteensopivaan langattomaan laitteeseen tallennetut yhteystiedot ja 
musiikkikappaleet. Voit käyttää sovellusta myös Nokia Maps 
-sovelluksen kanssa (jos se on asennettu langattomaan laitteeseen).

Tässä luvussa on kuvaus autosarjan perustoiminnoista. Lue autosarjan 
mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva käyttö- ja asennusopas 
huolellisesti.

■ Asennus
1. Valtuutetun asentajan on asennettava autosarja, ja asennuksessa on 

käytettävä myyntipakkauksessa toimitettuja Nokian alkuperäisosia. 
Katso ohjeet käyttö- ja asennusoppaasta.

2. Jos haluat käyttää autosarjaa autokäyttöön optimoidun 
käyttöliittymän kautta, lataa CarMenu-sovellus tuotetukisivulta 
osoitteesta www.nokia.com tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta 
ja asenna sovellus yhteensopivaan langattomaan laitteeseen.

3. Kytke yhteensopiva langaton laite autosarjaan langattoman 
Bluetooth-yhteyden kautta. Katso ohjeet käyttö- ja 
asennusoppaasta.



P i k a o p a s

6

■ Syöttölaite
1. Äänivalintanäppäin

2. Mykistysnäppäin

3. Tilanäppäin

4. Soittonäppäin

5. Lopetusnäppäin

6. NaviTM-valintakiekko 

■ Käyttö ilman CarMenu-sovellusta
Voit käyttää autosarjaa CarMenu-sovelluksen avulla tai ilman sitä. 
Tässä osiossa kuvataan, miten voit käyttää syöttölaitetta, kun CarMenu-
sovellusta ei ole asennettu langattomaan laitteeseen.

Äänivalintanäppäin
Ota käyttöön äänivalinta yhteensopivassa langattomassa laitteessa 
pitämällä äänivalintanäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole 
käynnissä.

Mykistysnäppäin
Painamalla mykistysnäppäintä voit siirtää puhelun autosarjan ja 
yhteensopivan langattoman laitteen välillä.

Mykistä mikrofoni puhelun aikana tai poista mykistys pitämällä 
mykistysnäppäintä painettuna.

Tilanäppäin
Painamalla tilanäppäintä voit aloittaa tai keskeyttää musiikin toiston tai 
jatkaa sitä, kun langattoman laitteen soitin on käytössä.



P i k a o p a s

7

Soittonäppäin
Vastaa puheluun painamalla soittonäppäintä.

Painamalla soittonäppäintä kahdesti voit soittaa viimeksi valittuun 
numeroon.

Lopetusnäppäin
Painamalla lopetusnäppäintä voit lopettaa käynnissä olevan puhelun tai 
hylätä saapuvan puhelun.

Navi-valintakiekko
Pitämällä valintakiekkoa painettuna voit

• kytkeä virran autosarjaan tai katkaista siitä virran silloin, kun 
sytytysjärjestelmän tunnistusjohtoa ei ole kytketty

• kytkeä autosarjan sen pariksi liitettyyn laitteeseen (pidä 
valintakiekkoa painettuna noin sekunnin ajan).

Kääntämällä valintakiekkoa voit

• säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana

• siirtyä soittolistan, esiintyjän tai albumin seuraavaan tai edelliseen 
kappaleeseen silloin, kun toistetaan kappaletta tai toisto on 
keskeytetty.

■ Käyttö CarMenu-sovelluksen kanssa
Jos haluat käyttää autosarjaa autokäyttöön optimoidun käyttöliittymän 
kautta, lataa CarMenu-sovellus tuotetukisivulta osoitteesta 
www.nokia.com tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta ja asenna 
sovellus yhteensopivaan langattomaan laitteeseen.

Voit käyttää Nokia Maps -sovellusta CarMenu-sovelluksen kanssa, jos 
Nokia Maps -sovellus on asennettu langattomaan laitteeseen.
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CarMenu-sovelluksen asentaminen
Asennusta varten voidaan tarvita tietokoneen järjestelmänvalvojan 
käyttöoikeudet. Tarvitaan myös seuraavat:

• Yhteensopiva langaton laite, joka perustuu Series 60 
-ohjelmistoalustan versioon 3.0 (tai uudempaan versioon). Laitteen 
on tuettava Bluetooth-määritystä ja profiileja, jotka kuvataan 
käyttö- ja asennusoppaassa.

• Internet-yhteys tietokoneesta tai langattomasta laitteesta. 
Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

• Kolme megatavua vapaata muistia langattomassa laitteessa

• Langattoman laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli

• Yhteensopiva tietokone, jossa on Windows XP- tai Windows Vista 
-käyttöjärjestelmä

Kun haluat asentaa CarMenu-sovelluksen langattomaan laitteeseen, 
toimi seuraavasti:

1. Jos haluat asentaa CarMenu-sovelluksen yhteensopivalle 
muistikortille, jota käytät langattomassa laitteessasi, aseta kortti 
laitteeseen.

2. Jos muodostat Internet-yhteyden tietokoneen kautta, aseta 
autosarjan mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-
asemaan (tai yhteensopivaan DVD-asemaan) ja valitse CarMenu-
sovelluksen latausvaihtoehto automaattisesti käynnistyvästä 
ohjelmasta ( jos CD-ROM-levyn automaattinen käynnistys on otettu 
käyttöön Windowsissa). Lataa CarMenu-sovelluksen 
asennustiedosto Nokian Web-sivustosta tietokoneeseen näyttöön 
tulevien ohjeiden mukaisesti ja kopioi tiedosto tietokoneesta 
langattomaan laitteeseen tai siihen asetetulle muistikortille. Voit 
ladata tiedoston myös tuotetukisivulta osoitteesta www.nokia.com 
tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta, jolloin et tarvitse CD-ROM-
levyä.

Jos käytät yhteensopivan langattoman laitteen Web-selainta 
Internet-yhteyden muodostamiseen, lataa CarMenu-sovelluksen 
asennustiedosto tuotetukisivulta osoitteesta www.nokia.com tai 
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paikallisesta Nokian Web-sivustosta langattomaan laitteeseen tai 
siihen asetetulle muistikortille.

3. Käynnistä asennus langattoman laitteen käyttöoppaassa kuvatulla 
tavalla ja noudata asennusohjelmassa näkyviä ohjeita.

4. Käynnistä CarMenu-sovellus kytkemällä virta autosarjaan.

CarMenu-sovelluksen käyttäminen syöttölaitteen kanssa

Äänivalintanäppäin
Ota käyttöön äänivalinta yhteensopivassa langattomassa laitteessa 
pitämällä äänivalintanäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole 
käynnissä.

Äänivalintanäppäimen painaminen Nokia Maps -sovelluksessa aiheuttaa 
saman toiminnon kuin langattoman laitteen 4-näppäimen painaminen. 
Jos suunnistus on käytössä, viimeisin puhuttu ohje toistetaan.

Mykistysnäppäin
Painamalla mykistysnäppäintä voit

• siirtää puhelun autosarjan ja yhteensopivan langattoman laitteen 
välillä

• mykistää autosarjan äänen, kun puhelua ei ole käynnissä.

Mykistä mikrofoni puhelun aikana tai poista mykistys pitämällä 
mykistysnäppäintä painettuna.

Tilanäppäin
Painamalla tilanäppäintä voit

• siirtyä puhelin- ja soitintilan ja Nokia Maps -sovelluksen (jos se on 
käytössä) välillä

• palata nykyisen tilan päänäyttöön.

Pitämällä tilanäppäintä painettuna voit palata puhelintilan 
päänäyttöön mistä tahansa tilasta.

Soittonäppäin
Painamalla soittonäppäintä puhelintilassa voit

• vastata puheluun



P i k a o p a s

10

• siirtyä käynnissä ja pidossa olevan puhelun välillä

• tarkastella viimeksi soitettujen puhelujen luetteloa päänäytössä.

Painamalla soittonäppäintä kahdesti puhelintilassa voit soittaa viimeksi 
valittuun numeroon päänäytöstä.

Painamalla soittonäppäintä soitintilassa voit

• toistaa langattomassa laitteessa näkyvän kappaleen, keskeyttää 
toiston tai jatkaa sitä

• toistaa kaikki valitun soittolistan, esiintyjän tai albumin kappaleet 
ensimmäisestä kappaleesta alkaen.

Soittonäppäimen painaminen Nokia Maps -sovelluksessa aiheuttaa 
saman toiminnon kuin langattoman laitteen vasemman 
valintanäppäimen painaminen.

Lopetusnäppäin
Painamalla lopetusnäppäintä voit

• lopettaa käynnissä olevan puhelun tai hylätä puhelun

• poistaa kalenterimerkinnän näytöstä

• palata edelliseen näyttöön tai edelliselle valikkotasolle

• poistaa yhden merkin kirjoittaessasi tekstiä tai numeroita

• lopettaa soitintilan päänäytössä näkyvän kappaleen toistamisen.

• Lopetusnäppäimen painaminen Nokia Maps -sovelluksessa 
aiheuttaa saman toiminnon kuin langattoman laitteen oikean 
valintanäppäimen painaminen.

Pitämällä lopetusnäppäintä painettuna voit poistua nykyisen tilan 
päänäyttöön.

Navi-valintakiekko
Painamalla valintakiekkoa voit

• vastata saapuvaan puheluun

• tehdä näytön alareunassa näkyvän toiminnon, valita kohteen (kuten 
valikkotoiminnon) tai poistaa kalenterimerkinnän näytöstä.

• Navi-valintakiekon painaminen Nokia Maps -sovelluksessa 
aiheuttaa saman toiminnon kuin langattoman laitteen 
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keskimmäisen valintanäppäimen tai selausnäppäimen keskustan 
painaminen.

Pitämällä valintakiekkoa painettuna voit

• kytkeä virran autosarjaan tai katkaista siitä virran silloin, kun 
sytytysjärjestelmän tunnistusjohtoa ei ole kytketty

• kytkeä autosarjan sen pariksi liitettyyn laitteeseen (pidä 
valintakiekkoa painettuna noin sekunnin ajan).

Kääntämällä valintakiekkoa jompaankumpaan suuntaan voit

• selata kohteen (kuten valikkotoiminnon) kohdalle tai selata luetteloa

• säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana

• siirtyä soitintilassa soittolistan, esiintyjän tai albumin seuraavaan tai 
edelliseen kappaleeseen silloin, kun toistetaan kappaletta tai toisto 
on keskeytetty.

• Valintakiekon kääntäminen Nokia Maps -sovelluksessa aiheuttaa 
saman toiminnon kuin langattoman laitteen selausnäppäimen ylä- 
tai alareunan painaminen.

Kääntämällä valintakiekkoa vasemmalle päänäytössä voit antaa 
puhelinnumeron tai käyttää pikavalintaa.

Kääntämällä valintakiekkoa oikealle päänäytössä voit etsiä yhteystietoa 
Osoitekirja-valikosta.

■ Kytketyn laitteen lataaminen
Jos haluat ladata yhteensopivan Nokia-laitteen akun autosarjaa 
käytettäessä, kytke laite autosarjaan liitäntäkaapelilla CA-113CU.
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1. Johdanto

Nokia autosarjan CK-300 avulla voit kätevästi hallita puheluja kädet 
vapaana ja kuunnella yhteensopivaan langattomaan laitteeseen tallennet-
tua musiikkia. Voit ohjata autosarjaa käyttämällä ulkoista syöttölaitetta. 

Jos sinulla on langaton laite, joka perustuu Series 60 -ohjelmistoalustan 
versioon 3.0 (tai uudempaan versioon), voit asentaa CarMenu-
sovelluksen langattomaan laitteeseen. Tämän sovelluksen avulla saat 
nopeasti käyttöön kaikki yhteensopivaan langattomaan laitteeseen ja 
Nokia Maps -sovellukseen (jos se on asennettu langattomaan 
laitteeseen) tallennetut yhteystiedot ja musiikkikappaleet.

Lue tämä opas huolellisesti. Lue lisäksi Nokia autosarjan CK-300 käyttö- 
ja asennusopas, tärkeitä turvallisuutta ja huoltoa koskevia tietoja 
sisältävä langattoman laitteen käyttöopas ja Nokia Maps -sovelluksen 
käyttöopas. Jos käytät erillistä soitinta autosarjan kanssa, lue myös sen 
käyttöopas.

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja 
ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta 
www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Pidä kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Järjestelmävaatimukset
CarMenu-sovelluksen asennuksen ja käytön edellytykset ovat:

• Yhteensopiva langaton S60 3.0 -laite (tai uudempi), joka tukee 
kohdassa Langaton Bluetooth-tekniikka sivulla 14 kuvattua 
Bluetooth-määritystä ja profiileja

• Internet-yhteys tietokoneesta tai langattomasta laitteesta. 
Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

• Kolme megatavua vapaata muistia langattomassa laitteessa ja 
laitteeseen asetettu muistikortti (jos sellainen on)

• Langattoman laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli

• Yhteensopiva tietokone, jossa on Windows XP- tai Windows Vista 
-käyttöjärjestelmä
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2. Alkuvalmistelut

■ CarMenu-sovelluksen asentaminen ja 
käynnistäminen

Jos haluat käyttää autosarjaa autokäyttöön optimoidun käyttöliittymän 
kautta, lataa CarMenu-sovellus tuotetukisivulta osoitteesta 
www.nokia.com tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta ja asenna 
sovellus yhteensopivaan langattomaan laitteeseen.

Kun haluat asentaa CarMenu-sovelluksen langattomaan laitteeseen, 
toimi seuraavasti:

1. Jos haluat asentaa CarMenu-sovelluksen yhteensopivalle 
muistikortille, jota käytät langattomassa laitteessasi, aseta kortti 
laitteeseen.

2. Jos muodostat Internet-yhteyden tietokoneen kautta, aseta 
autosarjan mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-
asemaan (tai yhteensopivaan DVD-asemaan) ja valitse CarMenu-
sovelluksen latausvaihtoehto automaattisesti käynnistyvästä 
ohjelmasta ( jos CD-ROM-levyn automaattinen käynnistys on otettu 
käyttöön Windowsissa). Lataa CarMenu-sovelluksen 
asennustiedosto Nokian Web-sivustosta tietokoneeseen näyttöön 
tulevien ohjeiden mukaisesti ja kopioi tiedosto tietokoneesta 
langattomaan laitteeseen tai siihen asetetulle muistikortille. Voit 
ladata tiedoston myös tuotetukisivulta osoitteesta www.nokia.com 
tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta, jolloin et tarvitse CD-ROM-
levyä.

Jos käytät yhteensopivan langattoman laitteen Web-selainta 
Internet-yhteyden muodostamiseen, lataa CarMenu-sovelluksen 
asennustiedosto tuotetukisivulta osoitteesta www.nokia.com tai 
paikallisesta Nokian Web-sivustosta langattomaan laitteeseen tai 
siihen asetetulle muistikortille.

3. Käynnistä asennus langattoman laitteen käyttöoppaassa kuvatulla 
tavalla ja noudata asennusohjelmassa näkyviä ohjeita.

4. Käynnistä CarMenu-sovellus kytkemällä virta autosarjaan.



A l k u v a l m i s t e l u t

14

■ Autosarjan virran kytkeminen ja katkaiseminen
Jos et ole varma siitä, onko sytytysjärjestelmän tunnistusjohto kytketty 
vai ei, ota yhteys autosarjan asentajaan.

Virran kytkeminen
Jos sytytysjärjestelmän tunnistusjohto on kytketty, kytke auton 
sytytysvirta. Kun autosarjaan on kytketty virta, langattomaan 
laitteeseen asennettu CarMenu-sovellus käynnistyy ja syöttölaitteen 
merkkivalo syttyy.

Jos sytytysjärjestelmän tunnistusjohtoa ei ole kytketty, pidä Navi-
valintakiekkoa painettuna.

Virran katkaiseminen
Jos sytytysjärjestelmän tunnistusjohto on kytketty, katkaise auton 
sytytysvirta. Jos katkaiset sytytysvirran puhelun aikana, autosarjasta 
katkeaa virta, kun lopetat puhelun tai katkaiset langattoman laitteen 
yhteyden autosarjaan.

Jos sytytysjärjestelmän tunnistusjohtoa ei ole kytketty, pidä Navi-
valintakiekkoa painettuna, kunnes syöttölaitteen merkkivalo sammuu. 
Katkaise langattoman laitteen yhteys autosarjaan, kun katkaiset auton 
sytytysvirran, jottei auton akku pääse tyhjenemään.

■ Langattoman laitteen liittäminen autosarjaan
Autosarja voidaan liittää yhteensopivaan langattomaan laitteeseen 
langattoman Bluetooth-tekniikan avulla. 

Jos haluat käyttää autosarjaa CarMenu-sovelluksen kanssa, asenna 
sovellus langattomaan laitteeseen, ennen kuin muodostat pariliitoksen 
ja yhteyden laitteen ja autosarjan välille.

Langaton Bluetooth-tekniikka
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita 
voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteyttä 
käytettäessä laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa, mutta 
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laitteiden välinen etäisyys voi olla enintään 10 metriä. Esteet, kuten 
seinät, ja muut elektroniset laitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

Autosarja on Bluetooth-määrityksen 1.2 mukainen. Määritys tukee 
seuraavia profiileja: HFP (Handsfree Profile) 1.5, A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) 1.0 ja AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 
1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus 
tämän autosarjan kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia 
rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai 
palveluntarjoajalta.

Yhteyden muodostaminen langattoman laitteen kanssa
Bluetooth-yhteyden käyttö edellyttää yhteensopivaa langatonta 
laitetta, joka tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Kun laite on 
kytketty autosarjaan langattoman Bluetooth-tekniikan avulla, voit pitää 
laitetta esimerkiksi laukussa silloin, kun käytät autosarjaa. Jos haluat 
ladata yhteensopivan Nokia-laitteen akun autosarjaa käytettäessä, 
kytke laite autosarjaan sen mukana toimitetulla liitäntäkaapelilla. 

Muodosta pariliitos ja yhteys laitteen ja autosarjan välille seuraavasti:

1. Kytke virta laitteeseen ja autosarjaan (katso sivu 14).

2. Ota laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja aseta laite etsimään 
Bluetooth-laitteita. Ohjeet ovat laitteen käyttöoppaassa.

3. Valitse autosarja löydettyjen laitteiden luettelosta.

4. Muodosta pariliitos ja yhteys autosarjan ja laitteen välille antamalla 
Bluetooth-salasana 0000. Joissakin laitteissa yhteys on 
muodostettava erikseen pariliitoksen muodostamisen jälkeen. 
Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöoppaassa. Autosarjan ja 
laitteen välinen pariliitos tarvitsee muodostaa vain kerran. 

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, autosarja antaa korkean 
äänimerkin ja sen nimi tulee näkyviin langattoman laitteen valikkoon, 
jossa on langattoman laitteen kanssa pariksi liitettyjen Bluetooth-
laitteiden luettelo. Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistu, 
autosarja antaa matalan äänimerkin. Yritä muodostaa pariliitos 
uudelleen ohjeiden mukaan.
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Voit liittää autosarjan yhteensä jopa kahdeksan langattoman laitteen 
pariksi, mutta yhteyden voi muodostaa vain yhteen langattomaan 
laitteeseen kerrallaan.

Autosarjan ja pariksi liitetyn laitteen välille voi muodostaa yhteyden 
vain, jos laitteeseen on kytketty virta ja sen Bluetooth-toiminto on 
käytössä.

Autosarjan yhdistäminen manuaalisesti
Kun kytket virran autosarjaan mutta et ole yhdistänyt siihen laitetta, 
voit asettaa autosarjan etsimään pariksi liitettyjä laitteita.

Aloita haku pitämällä Navi-valintakiekkoa painettuna noin sekunnin. 
Haun aikana syöttölaitteen merkkivalo vilkkuu. Autosarja yrittää ensin 
muodostaa yhteyden siihen laitteeseen, johon se on ollut yhdistettynä 
viimeksi. Jos tämä ei onnistu, autosarja yrittää muodostaa yhteyden 
johonkin muista Bluetooth-laitteista, joiden kanssa se on liitetty pariksi. 
Autosarjasta kuuluu äänimerkki, kun laiteyhteys muodostetaan.

Autosarjan yhdistäminen automaattisesti
Voit asettaa pariksi liitetyn laitteen hyväksymään yhteyden autosarjaan 
automaattisesti, kun autosarjaan kytketään virta. Nokia-laitteissa voit 
tehdä tämän muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikossa.

Kun kytket autosarjaan virran, autosarja yrittää muodostaa Bluetooth-
yhteyden viimeksi käytettyyn laitteeseen 45 sekunnin kuluessa. Jos 
tämä ei onnistu, autosarja yrittää muodostaa yhteyden johonkin muista 
Bluetooth-laitteista, joiden kanssa se on liitetty pariksi. 

Autosarjan yhteyden katkaisu
Voit katkaista laitteen ja autosarjan välisen yhteyden lopettamalla 
Bluetooth-yhteyden laitteen Bluetooth-valikosta tai katkaisemalla 
virran autosarjasta.

Pariliitosta ei tarvitse poistaa, kun halutaan katkaista yhteys.

Laitepariluettelon tyhjentäminen
Autosarja tallentaa laiteparitiedot kahdeksasta Bluetooth-laitteesta, 
joiden kanssa se on viimeksi liitetty pariksi. Voit tyhjentää nämä tiedot 
katkaisemalla virran autosarjasta ja pitämällä Navi-valintakiekkoa 
painettuna 10 sekuntia. Autosarja antaa äänimerkin.
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■ Soittimen kytkeminen autosarjaan
Voit kytkeä yhteensopivan soittimen autosarjaan käyttämällä sen 
mukana toimitetun liitäntäkaapelin 3,5 mm:n äänipistoketta.
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3. CarMenu-sovellus

Kun autosarjaan on kytketty virta, CarMenu-sovellus käynnistyy 
automaattisesti langattomassa laitteessa.

■ Toimintatilat ja Nokia Maps -sovellus
CarMenu-sovelluksessa on puhelin- ja soitintila. Sen avulla voit myös 
käyttää Nokia Maps -sovellusta (jos se on asennettu langattomaan 
laitteeseen).

Kun CarMenu-sovellus käynnistyy, puhelintilan päänäyttö tulee 
näkyviin.

Voit siirtyä puhelin- ja soitintilan ja Nokia Maps -sovelluksen välillä 
painamalla tilanäppäintä nykyisen tilan päänäytössä.

■ Yleiset symbolit
Seuraavat tiedot näkyvät puhelin- ja soitintilassa näytön yläreunassa:

•  – Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus paikassa, jossa olet, 
jos tämä tieto saadaan langattomasta laitteesta. Mitä korkeampi 
palkki on, sitä voimakkaampi on signaali.

•  tai  – Käytössä on puhelin- tai soitintila.

• Langattoman laitteen nimi, joka voidaan määrittää laitteen 
Bluetooth-valikossa.

• Langattoman laitteen akun varaustila. Mitä korkeampi palkki on, sitä 
enemmän virtaa on jäljellä.

■ Siirtyminen puhelin- ja soitintilan välillä
Voit tehdä näytön alareunassa näkyvän toiminnon painamalla Navi-
valintakiekkoa.

Voit selata haluamaasi kohtaan (esimerkiksi jonkin valikkotoiminnon 
kohdalle) tai selata luetteloa kääntämällä Navi-valintakiekkoa vasemmalle 
tai oikealle. Voit valita kohteen painamalla Navi-valintakiekkoa.
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Voit palata edelliseen näyttöön tai edelliselle valikkotasolle painamalla 
-näppäintä. Voit palata nykyisen tilan päänäyttöön pitämällä -

näppäintä painettuna tai painamalla tilanäppäintä. 

Voit palata puhelintilan päänäyttöön pitämällä tilanäppäintä 
painettuna.

Tietoja syöttölaitteen käyttämisestä Nokia Maps -sovelluksen kanssa on 
kohdassa Syöttölaitteen käyttäminen Nokia Maps -sovelluksen kanssa 
sivulla 26.

■ Hallinta langattoman laitteen avulla
Syöttölaitteen sijaan voit hallita puhelin- ja soitintilaa myös 
yhteensopivan langattoman laitteen näppäimillä.

Voit painaa langattoman laitteen selausnäppäimen ylä- tai alareunaa 
syöttölaitteen Navi-valintakiekon käyttämisen sijaan.

Voit käyttää langattoman laitteen lähetysnäppäintä syöttölaitteen -
näppäimen sijaan.

Voit käyttää langattoman laitteen lopetusnäppäintä syöttölaitteen -
näppäimen sijaan.

Voit syöttää numeroita myös langattoman laitteen aakkosnumeerisilla 
näppäimillä.

■ Poistuminen CarMenu-sovelluksesta
Voit poistua CarMenu-sovelluksesta avaamalla nykyisen tilan 
päävalikon ja valitsemalla Poistu. CarMenu-sovellus sulkeutuu myös 
silloin, kun autosarjasta katkaistaan virta.

■ Kalenterimerkinnän tarkasteleminen
Kun kalenterimerkintä on näkyvissä, voit poistaa merkinnän näytöstä 
painamalla -näppäintä tai Navi-valintakiekkoa.
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4. Puhelintila

Kun CarMenu-sovellus käynnistyy, puhelintilan 
päänäyttö tulee näkyviin. Kun käytössä on 
puhelintila, -symboli näkyy näytön yläreunassa. 

Verkko-operaattorin tai palveluntarjoajan nimi 
tai logo näkyy näytön keskiosassa, jos tämä tieto 
saadaan langattomasta laitteesta.

Puhelun aikana näytössä näkyy vihreä 
puhelinsymboli. Jos siirryt Nokia Maps 
-sovellukseen tai soitintilaan, puhelin näkyy 
kuplan sisällä.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana
Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai silloin, kun 
puhelu hälyttää, pienennä äänenvoimakkuutta kääntämällä Navi-
valintakiekkoa vasemmalle tai suurenna sitä kääntämällä Navi-
valintakiekkoa oikealle.

Kun muutat äänenvoimakkuutta, näytön yläosassa oleva sininen 
vaakapalkki liikkuu vastaavasti. Jos muutat äänenvoimakkuutta 
puhelun aikana, valittu äänenvoimakkuuden taso tallentuu. Jos muutat 
äänenvoimakkuutta silloin, kun puhelu hälyttää, äänenvoimakkuuden 
taso ei tallennu.

Painamalla -näppäintä voit mykistää äänen puhelintilassa, kun 
puhelua ei ole käynnissä. Kun ääni on mykistetty, näytössä näkyy -
symboli. Jos haluat palauttaa alkuperäisen äänenvoimakkuuden, paina 

-näppäintä.

■ Soittaminen
Voit soittaa puhelun valitsemalla puhelinnumeron tai etsimällä 
langattoman laitteen osoitekirjaan tallennetun yhteystiedon.



P u h e l i n t i l a

21

Puhelinnumeron valitseminen
Kun haluat valita puhelinnumeron, käännä Navi-valintakiekkoa 
vasemmalle puhelintilan päänäytössä. Selaa puhelinnumeron 
ensimmäisen numeron kohdalle ja paina Navi-valintakiekkoa. Valitse 
puhelinnumeron muut numerot samalla tavalla. (Voit poistaa 
viimeisimmän numeron painamalla -näppäintä.)

Voit valita puhelinnumeron myös langattoman laitteen näppäimistöllä.

Kun numero näkyy näytössä, soita siihen painamalla -näppäintä. Jos 
haluat peruuttaa soiton, paina -näppäintä.

Yhteystiedon etsiminen
Jos haluat etsiä yhteystiedon langattoman laitteen osoitekirjasta, 
käännä Navi-valintakiekkoa oikealle puhelintilan päänäytössä tai paina 
Navi-valintakiekkoa ja valitse Osoitekirja. Voit etsiä nimeä antamalla 
yhden tai useamman kirjaimen nimen alusta sen mukaan, mitä on 
määritetty kohdassa Puhelinvalikko > Asetukset > Nimien haku. 
Lisätietoja on kohdassa Osoitekirja sivulla 23.

Soittaminen viimeksi valittuun numeroon
Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla -
näppäintä puhelintilan päänäytössä. Jos haluat soittaa viimeksi 
valittuun numeroon, paina -näppäintä kahdesti.

Äänivalinta
Jos haluat ottaa käyttöön langattoman laitteen äänivalintatoiminnon ja 
langaton laite tukee toiminnon käyttöä autosarjan kanssa, pidä -
näppäintä painettuna silloin, kun käynnissä ei ole puhelua. Jatka 
langattoman laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaan. 

Tallenna äänivalintaa varten haluamiesi yhteystietojen äänitunnisteet 
langattomaan laitteeseen.
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Pikavalinta
Voit soittaa jollekin langattoman laitteen pikavalintanäppäimelle 
määritettyyn puhelinnumeroon kääntämällä Navi-valintakiekkoa 
vasemmalle puhelintilan päänäytössä ja valitsemalla 
pikavalintanäppäimen numeron. Soita puhelu painamalla -näppäintä 
tai pitämällä Navi-valintakiekkoa painettuna.

Lisätietoja pikavalinnasta on langattoman laitteen käyttöoppaassa.

Puhelun lopettaminen
Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun minkä tahansa tilan 
päänäytöstä painamalla -näppäintä.

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun, kun et ole minkään tilan 
päänäytössä, pitämällä -näppäintä painettuna.

■ Puheluun vastaaminen
Voit vastata puheluun painamalla -näppäintä tai Navi-valintakiekkoa 
missä tahansa toimintatilassa. Soittajan nimi näkyy näytössä, jos se on 
tallennettu langattomaan laitteeseen. 

Jos et vastaa puheluun, saat soittajan nimen tai puhelinnumeron 
näkyviin painamalla Navi-valintakiekkoa puhelun päätyttyä, kun 
näytössä näkyy Näytä-teksti ja jos soittaja sallii sen (verkkopalvelu). 
Voit poistaa merkinnän näytöstä painamalla tilanäppäintä tai -
näppäintä.

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla -näppäintä.

Jos olet määrittänyt Automaattivast.-toiminnon asetukseksi Kyllä, 
autosarja vastaa puheluun automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Katso 
kohtaa Asetukset sivulla 25.

Jos olet ottanut koputuspalvelun käyttöön langattomassa laitteessa, 
voit vastata toiseen puheluun puhelun aikana painamalla -näppäintä. 
Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon. Voit siirtyä puheluiden välillä 
painamalla -näppäintä. Jos haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun, 
paina -näppäintä tai paina Navi-valintakiekkoa, kun Puheluvalinnat 
näkyy näytössä, ja valitse Lopeta puhelu. Jos haluat lopettaa molemmat 
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puhelut, pidä -näppäintä painettuna tai paina Navi-valintakiekkoa, 
kun Puheluvalinnat näkyy näytössä, ja valitse Lopeta kaikki. Jos haluat 
yhdistää puhelut neuvottelupuheluksi (verkkopalvelu), paina Navi-
valintakiekkoa, kun Puheluvalinnat näkyy näytössä, ja valitse Lisää 
neuvottel.. Voit lopettaa neuvottelupuhelun painamalla -näppäintä.

■ Mikrofonin mykistäminen ja mykistyksen 
poistaminen

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistyksen 
pitämällä -näppäintä painettuna.

■ Puhelun siirtäminen autosarjan ja langattoman 
laitteen välillä

Voit siirtää puhelun autosarjan ja yhteensopivan langattoman laitteen 
välillä painamalla -näppäintä.

■ Osoitekirja
Jos haluat etsiä yhteystiedon langattoman laitteen osoitekirjasta, 
käännä Navi-valintakiekkoa oikealle puhelintilan päänäytössä tai paina 
Navi-valintakiekkoa ja valitse Osoitekirja. 

Jos haluat siirtyä osoitekirjaan puhelun aikana, paina Navi-
valintakiekkoa ja valitse Osoitekirja.

Voit etsiä nimeä antamalla yhden tai useamman kirjaimen nimen alusta 
sen mukaan, mitä on määritetty kohdassa Puhelinvalikko > Asetukset > 
Nimien haku.

Jos olet valinnut Yksi merkki -asetuksen, valitse nimen ensimmäinen 
kirjain ja paina Navi-valintakiekkoa, jolloin saat esiin kyseisellä 
kirjaimella alkavat nimet. (Voit poistaa kirjaimen painamalla -
näppäintä.) Selaa haluamasi nimen kohdalle.

Jos olet valinnut Useita merkkejä -asetuksen, valitse nimen 
ensimmäinen kirjain. (Saat lisää merkkejä valitsemalla oikean nuolen.) 
Voit valita useita alkukirjaimia samalla tavalla. Voit poistaa 
viimeisimmän kirjaimen painamalla -näppäintä. Voit valita nimen 
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osoitekirjasta painamalla -näppäintä (tai pitämällä Navi-
valintakiekkoa painettuna) ja selaamalla haluamasi nimen kohdalle. 
Voit siirtyä osoitekirjasta takaisin merkkiluetteloon painamalla -
näppäintä.

Voit soittaa valitun nimen oletuspuhelinnumeroon painamalla -
näppäintä. Jos haluat soittaa johonkin toiseen valitun nimen numeroon, 
paina Navi-valintakiekkoa, selaa haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja 
paina -näppäintä tai Navi-valintakiekkoa.

■ Puhelutiedot
Autosarja tallentaa viimeisimpien vastaamatta jääneiden, vastattujen ja 
soitettujen puhelujen puhelinnumerot. Autosarja tallentaa vastaamatta 
jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot vain, jos 
matkapuhelinverkko tukee näitä toimintoja ja jos autosarjaan kytketty 
langaton laite on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Jos haluat tarkastella viime puheluja, paina Navi-valintakiekkoa 
puhelintilan päänäytössä ja valitse Puhelutiedot ja puhelun tyyppi. Jos 
haluat tarkastella valitun nimen puhelinnumeroa, paina Navi-
valintakiekkoa. Voit soittaa henkilölle painamalla -näppäintä.

Vihje: Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon 
painamalla -näppäintä puhelintilan päänäytössä.

■ Viestit
Voit siirtyä viestivalikkoon valitsemalla Puhelinvalikko > Viestit. Voit 
avata kansion tai viestin painamalla -näppäintä.

Kun saat tekstiviestin, näyttöön tulee ilmoitus ja -symboli. Voit 
lukea viestin heti painamalla -näppäintä tai Navi-valintakiekkoa. Jos 
haluat lukea viestin myöhemmin, poista viestin ilmoitus näytöstä 
painamalla tilanäppäintä tai -näppäintä. Lue viesti valitsemalla 
Puhelinvalikko > Viestit, Saapuneet-kansio ja viesti.

Voit selata viestiä kääntämällä Navi-valintakiekkoa.

Jos haluat poistaa viestin, paina Navi-valintakiekkoa ja valitse 
haluamasi vaihtoehto.
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■ Asetukset
Voit määrittää puhelintilan asetukset valitsemalla Puhelinvalikko > 
Asetukset. Jos haluat tallentaa muutetun asetuksen, paina Navi-
valintakiekkoa. Jos haluat poistua tallentamatta muutettua asetusta, 
paina -näppäintä.

Jos haluat, että yhteystietoja voi etsiä käyttämällä yhtä tai useampaa 
alkukirjainta, valitse Nimien haku ja Yksi merkki tai Useita merkkejä.

Jos haluat sallia tai estää kalenterimerkintöjen näyttämisen 
puhelintilan päänäytössä, valitse Kalent. näytössä ja haluamasi 
vaihtoehto.

Jos haluat säätää näytön kirkkautta, valitse Kirkkaus ja vähennä 
kirkkautta selaamalla vasemmalle tai lisää sitä selaamalla oikealle.

Jos haluat määrittää, että taustavalo palaa aina tai että se syttyy vain 
tapahtumien yhteydessä (esimerkiksi puhelun saapuessa), valitse 
Taustavalo ja Aina käytössä tai Tapahtumaohjattu.

Jos haluat ottaa automaattisen vastauksen käyttöön tai poistaa sen 
käytöstä, valitse Automaattivast. ja haluamasi vaihtoehto. Jos valitset 
Kyllä-vaihtoehdon, autosarja vastaa saapuvaan puheluun 
automaattisesti. Katso vastauksen viiveaika langattoman laitteen 
käyttöoppaasta.

Jos haluat määrittää, että autoradio mykistetään silloin, kun autosarja 
tuottaa jonkin äänen (esimerkiksi hälytysäänen), tai vain silloin, kun 
soitetaan tai vastaanotetaan puhelu, valitse Radion mykistys ja Kaikki 
äänitapaht. tai Vain puhelut.

Jos haluat vaihtaa CarMenu-sovelluksen kielen, valitse Kieli ja 
haluamasi vaihtoehto.

Jos haluat säätää soittoäänen voimakkuutta, valitse Soiton voimakk. ja 
pienennä äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle tai lisää sitä 
selaamalla oikealle.

Jos haluat asettaa soittoäänen, valitse Soittoääni ja haluamasi ääni.

Jos haluat tarkastella CarMenu-sovellusta ja autosarjaa koskevia 
tietoja, valitse Tietoja.
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5. Nokia Maps -sovellus

Voit käyttää Nokia Maps -sovellusta CarMenu-sovelluksen kautta, jos 
Nokia Maps -sovellus on asennettu langattomaan laitteeseen. Voit 
käynnistää Nokia Maps -sovelluksen langattomasta laitteesta tai 
CarMenu-sovelluksen puhelin- tai soitintilasta.

Jos haluat käynnistää Nokia Maps -sovelluksen langattoman laitteen 
käyttöliittymän kautta, katso ohjeet laitteen käyttöoppaasta.

Jos haluat käynnistää Nokia Maps -sovelluksen puhelin- tai 
soitintilasta, valitse Puhelinvalikko > Nokia Maps tai Soittimen 
valikko > Nokia Maps.

Lisätietoja GPS-järjestelmän ja Nokia Maps -sovelluksen käyttämisestä 
on langattoman laitteen ja Nokia Maps -sovelluksen käyttöoppaassa.

■ Syöttölaitteen käyttäminen Nokia Maps 
-sovelluksen kanssa

Jos haluat käyttää autosarjan syöttölaitetta Nokia Maps -sovelluksen 
kanssa, toimi seuraavasti:

• Paina Navi-valintakiekkoa, jos haluat tehdä saman toiminnon kuin 
langattoman laitteen keskimmäistä valintanäppäintä tai 
selausnäppäimen keskustaa painettaessa.

• Käännä valintakiekkoa, jos haluat tehdä saman toiminnon kuin 
langattoman laitteen selausnäppäimen ylä- tai alareunaa 
painettaessa.

• Paina -näppäintä, jos haluat tehdä saman toiminnon kuin 
langattoman laitteen vasenta valintanäppäintä painettaessa.

• Paina -näppäintä, jos haluat tehdä saman toiminnon kuin 
langattoman laitteen oikeaa valintanäppäintä painettaessa.

• Paina -näppäintä, jos haluat tehdä saman toiminnon kuin 
langattoman laitteen 4-näppäintä painettaessa. Jos suunnistus on 
käytössä, viimeisin puhuttu ohje toistetaan.
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6. Soitintila

Siirry soitintilaan puhelintilan päänäytöstä 
painamalla tilanäppäintä kahdesti. Soitintilan 
päänäyttö tulee näkyviin. Kun käytössä on 
soitintila, -symboli näkyy näytön yläreunassa.

Soitintilassa voit toistaa yhteensopivaan, A2DP-
Bluetooth-profiilia tukevaan langattomaan S60-
laitteeseen (tai sen muistikortille) tallennettuja 
musiikkitiedostoja. Voit myös kytkeä ulkoisen 
soittimen autosarjaan autosarjan mukana 
toimitetun liitäntäkaapelin avulla, mutta silloin soitintila ei ole 
käytettävissä ja musiikin toistoa on ohjattava soittimesta.

Soitin tukee AAC-, eAAC+-, MP3- ja AMR-tiedostomuotoja. Soitin ei 
välttämättä tue kaikkia tiedostomuodon ominaisuuksia tai kaikkia 
tiedostomuotojen muunnelmia.

Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella 
äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle 
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

■ Yleisiä tietoja
Seuraavat ohjeet ovat voimassa, jos musiikin lähteenä käytetään 
yhteensopivaa langatonta laitetta, jonka versio on S60 3.0 (tai 
uudempi). Jos käytössä on muu soitin, ominaisuudet voivat olla 
rajoitetummat.

Kappaletta toistettaessa -symboli osoittaa toiston etenemisen 
soitintilan päänäytössä.

Jos haluat toistaa näytössä näkyvän kappaleen, paina -näppäintä 
soitintilan päänäytössä. Jos haluat keskeyttää toiston tai jatkaa sitä, 
paina -näppäintä. Jos haluat lopettaa toiston, paina -näppäintä.

Jos haluat toistaa soittolistan, esiintyjän tai albumin seuraavan tai 
edellisen kappaleen silloin, kun toistetaan kappaletta tai toisto on 
keskeytetty, käännä Navi-valintakiekkoa oikealle tai vasemmalle.
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Jos haluat toistaa soittolistan, esiintyjän tai albumin seuraavan tai 
edellisen kappaleen silloin, kun mitään kappaletta ei toisteta, käännä 
Navi-valintakiekkoa oikealle tai vasemmalle ja paina -näppäintä.

Jos vastaat puheluun kappaleen toiston aikana, musiikki keskeytyy, 
kunnes lopetat puhelun.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen
Jos haluat säätää musiikin äänenvoimakkuutta, aseta äänenvoimakkuus 
autoradiosta.

■ Musiikin toistaminen
Jos haluat toistaa valitussa soittimessa tai sen muistikortilla olevia 
kappaleita, valitse Soittimen valikko ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• Jos haluat toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, valitse 
Satunnaistoisto.

• Jos haluat toistaa soittolistan kappaleet, valitse Soittolistat. 

Jos haluat toistaa kaikki soittolistan kappaleet ensimmäisestä 
kappaleesta alkaen, selaa soittolistan kohdalle ja paina -
näppäintä. 

Jos haluat toistaa kappaleet jostakin tietystä kappaleesta alkaen, 
valitse soittolista, selaa kappaleen kohdalle ja paina -näppäintä. 

• Jos haluat toistaa esiintyjän kappaleet, valitse Esiintyjät. 

Jos haluat toistaa kaikki esiintyjän kappaleet, selaa esiintyjän 
kohdalle ja paina -näppäintä. Toisto alkaa esiintyjän ensimmäisen 
albumin ensimmäisestä kappaleesta.

Jos haluat toistaa kaikki albumin kappaleet ensimmäisestä 
kappaleesta alkaen, valitse esiintyjä, selaa albumin kohdalle ja paina 

-näppäintä.

Jos haluat toistaa albumin kappaleet jostakin tietystä kappaleesta 
alkaen, valitse esiintyjä ja albumi, selaa kappaleen kohdalle ja paina 

-näppäintä. 

• Jos haluat toistaa albumin kappaleet, valitse Albumit. 
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Jos haluat toistaa kaikki albumin kappaleet ensimmäisestä 
kappaleesta alkaen, selaa albumin kohdalle ja paina -näppäintä.

Jos haluat toistaa kaikki albumin kappaleet jostakin tietystä 
kappaleesta alkaen, valitse albumi, selaa kappaleen kohdalle ja paina 

-näppäintä.

• Jos haluat aloittaa toiston kappalelistasta, valitse Kappaleet. 

Jos haluat toistaa kaikki kappaleet, selaa jonkin kappaleen kohdalle 
ja paina -näppäintä.

■ Musiikin lähteen valitseminen
Jos haluat valita käytettävän soittimen silloin, kun mitään kappaletta ei 
toisteta tai toistoa ei ole keskeytetty, käännä Navi-valintakiekkoa 
vasemmalle tai oikealle soitintilan päänäytössä tai valitse Soittimen 
valikko > Musiikin lähteet. Selaa haluamasi soittimen kohdalle ja paina 

-näppäintä tai Navi-valintakiekkoa.

■ Asetukset
Voit muuttaa CarMenu-sovelluksen yleisiä asetuksia soitintilassa 
valitsemalla Soittimen valikko > Asetukset ja haluamasi asetuksen. 
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä: Kirkkaus, Taustavalo ja Kieli. 
Lisätietoja on kohdassa Asetukset sivulla 25.
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