INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE APPLETURI BURY
TELEFOANE NOKIA
Un applet se poate instala pe telefoanele mobile (vedeţi listele de compatibilitate pentru carkit-urile Bury cu
tehnologie Bluetooth, pentru fiecare model carkit în parte), oferind posibilitatea afişării pe ecranul tactil a
mesajelor de tip SMS din memoria telefonului mobil, a datelor din agenda telefonică, a registrului de
apeluri, a numelui operatorului de reţea şi a nivelului bateriei.
MOD DE INSTALARE A APPLETULUI BURY EDIŢIA A 3-A
Pentru a realiza instalarea appletului ediţia a 3-a, trebuie parcurşi următorii paşi:
1.

2.

Veţi avea nevoie de:
i.

Calculator

ii.

Telefon mobil Nokia compatibil cu sistemul de operare S60

iii.

Cablu de date Nokia (inclus în mod normal în pachetul Nokia)

iv.

Program Nokia Data Suite (inclus în mod normal în pachetul Nokia)

v.

Software-ul applet

Softul applet se găseşte pe site-ul oficial Bury sub formă de fişier ZIP. Descărcaţi appletul Bury
ediţia a 3-a: bury_cv_applet_for_nokia.zip
i.

Se descarcă de la următoarea adresă (necesită conexiune la Internet):
http://www.bury.com/us/getfile.html?fid=4696

ii.

Apăsaţi butonul Save şi salvaţi aplicaţia pe Desktop

iii.

Dezarhivaţi fişierul folosind, de ex, Windows WinZip (descărcaţi de pe www.winzip.com)

3.

Instalaţi în PC driver-ul pentru cablul de date Nokia şi software-ul Nokia Data Suite.

4.

Porniţi telefonul Nokia. Conectaţi cablul de date Nokia la telefon şi la PC.

5.

Lansaţi Nokia Data Suite în PC. Selectaţi item-ul “Install Applications”. În câmpul din stânga,
selectaţi My Computer din fereastra deschisă şi apoi găsiţi şi daţi dublu click pe fişierul applet,
pentru a porni transferul software-ului pe telefon.
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6.

Ca o alternativă, puteţi transfera Appletul din PC pe telefonul mobil prin intermediul Bluetooth.
Software-ul poate fi salvat în diferite locaţii în telefonul mobil, în funcţie de modelul Nokia.
Locaţiile pot fi Inbox, meniuL principal sau meniul Programe instalate.
• Salvaţi Applet ediţia a 3-a pe desktop
• Activaţi funcţia Bluetooth în telefonul mobil
• Activaţi funcţia Bluetooth din PC
• Selectaţi fişierul zip > Send to > Bluetooth > telefon mobil Nokia
• Va fi afişat mesajul de atenţionare Bluetooth Security Code Required – click pe mesaj
• Va fi afişată fereastra Bluetooth Security Code Request. În caseta Bluetooth Security Code,
introduceţi codul “1” şi apoi click pe butonul OK.
• Va fi afişat pe telefonul mobil un mesaj de atenţionare – Add to My Devices? > click Yes >
Passcode “1”
• Va fi afişat mesajul Incoming item cu denumirea fişierului zip. Accept? > click Yes.
• Căutaţi fişierul salvat în memoria telefonului sau pe cardul de memorie. În lista de aplicaţii
veţi găsi şi fişierul bury_cv_applet_for_nokia.

7.

Instalaţi appletul prin activarea acestuia. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul telefonului mobil.
Software-ul este certificat, dar există posibilitatea afişării unui mesaj de atenţionare. Dacă instalarea
appletului este blocată de setările de securitate ale telefonului mobil, va trebui să modificaţi aceste
setări. Pentru a face acest lucru, accesaţi meniul Tools, Manager, Options şi setaţi Instalare
Software în meniul Settings pe pornit.

8.

Activaţi appletul prin accesare. Va fi afişat un mesaj că vor fi trimise date personale. Trebuie să
confirmaţi întotdeauna acest mesaj dacă nu îl dezactivaţi în opţiuni.

9.

Închideţi appletul prin apăsarea pe butonul Exit sau butonul End call. Prin apăsarea scurtă a
butonului Symbian, vă puteţi întoarce la funcţiile din meniu, dar appletul va rămâne activat.
Dacă închideţi telefonul mobil, appletul trebuie pornit din nou înaintea creării unei conexiuni prin
Bluetooth.
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