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S I K K E R H E T
SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge dem. 
Les hele brukerhåndboken for ytterligere informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT
Ikke slå på enheten når det er forbudt å bruke trådløse telefoner, 
eller når det kan føre til interferens eller fare.

INTERFERENS
Alle trådløse enheter kan være mottakelige for interferens, som kan 
påvirke ytelsen.

SLÅ AV I BEGRENSEDE OMRÅDER
Følg alle begrensninger. Slå av enheten ombord på fly, nær medisinsk 
utstyr, bensin, kjemikalier eller sprengningsområder.

KVALIFISERT SERVICE
Bare kvalifiserte personer kan reparere dette produktet.

VANNBESTANDIGHET
Enheten er ikke vannbestandig. Hold den tørr.

■ Om enheten
Den trådløse enheten som beskrives i denne håndboken er godkjent for bruk på 
nettverkene GSM 850, 900, 1800 og 1900, og UMTS 900 og 2100. Ta kontakt 
med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.
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S I K K E R H E T
Ved forlenget bruk, som en høyhastighets datatilkobling, kan enheten føles varm. 
I de fleste tilfeller er dette normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer 
som den skal, tar du den med til nærmeste autoriserte servicested.

Når du kobler til en annen enhet, leser du brukerhåndboken dens for detaljerte 
sikkerhetsinstruksjoner. Ikke koble til inkompatible produkter.

■ Nettverkstjenester
For å bruke enheten må du motta tjenester fra en trådløs tjenesteleverandør. 
Mange av funksjonene krever spesielle nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er 
ikke tilgjengelige på alle nettverk. Andre nettverk kan kreve at du gjør spesifikke 
avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke disse nettverkstjenestene. 
Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt 
tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i ditt hjemmenettverk og 
når du roamer i andre nettverk. Tjenesteleverandøren kan gi deg instruksjoner 
og forklare hva kostnadene innebærer. Noen nettverk kan ha begrensninger som 
påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester.
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I n n l e d n i n g
1. Innledning

Nokia Internet Stick CS-15 er et trådløst modem som lar deg overføre 
data i mobile nettverk.

For å bruke enheten med datamaskinen trenger du Nokia Internet 
Modem-programmet som automatisk installeres når du kobler enheten 
til datamaskinen første gang.

Når enheten er koblet til en kompatibel datamaskin og et mobilt nettverk, 
kan du for eksempel søke på nettsider, bruke e-post, overføre filer eller 
direkteavspille videoer.

Les denne håndboken nøye før du bruker enheten. Les også 
brukerhåndbøkene for Nokia Internet Modem-programmet, 
datamaskinen, operativsystemet og annen programvare som du bruker 
med Internett-tilkoblingen som er konfigurert gjennom enheten.

Du finner de siste håndbøkene, ekstra informasjon, nedlastinger og 
tjenester som er forbundet med Nokia-produktet ditt på www.nokia.com/
support eller din lokale Nokia-nettside.

Dette produktet kan inneholde små deler. Hold dem utenfor barns 
rekkevidde.

Overflaten på denne enheten er nikkelfri. Metalldelene i bæreremmen kan 
inneholde små mengder nikkel. Personer som er allergiske mot nikkel kan 
få symptomer etter langvarig kontakt med metalldelene i bæreremmen.
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I n n l e d n i n g
■ Les brukerhåndboken for Nokia Internet Modem -
programmet

For å lese brukerhåndboken for Windows-versjonen av Nokia Internet 
Modem-programmet må du ha et PDF-leserprogram installert på 
datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra for eksempel Adobe-
nettsiden.

Du får tilgang til brukerhåndboken ved å velge Hjelp i hovedvisningen av 
Nokia Internet Modem-programmet. Brukerhåndboken vises på språket 
som du valgte under installasjonen av programmet.

■ Støttet maskinvare og programvare
USB-kontakten på enheten støtter dataoverføringshastighetene som 
defineres i USB-spesifikasjonsversjon 2.0.

For å bruke enheten til dataoverføring med datamaskinen må 
datamaskinen ha en 500 MHz 32-biter (x86) eller 64-biter (x64) prosessor 
eller raskere, en kompatibel USB-port og 350 megabyte ledig plass på 
harddisken. Du trenger også et av følgende operativsystemer: Microsoft 
Windows XP (Service Pack 2 med hurtigreparasjon KB943198, eller 
Service Pack 3 eller nyere) eller Microsoft Windows Vista, eller Apple 
Mac OS 10.4 eller nyere. 

Microsoft Windows XP 64-biters versjon støttes ikke.
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K o m m e  i  g a n g
2. Komme i gang

■ Deler
Enheten inneholder følgende deler:

1. Indikatorlampe

2. USB-kontakt, dekket med 
en beskyttelseshette

3. Baksidedeksel

4. Hull til en bærerem

Antenneplasseringer
Enheten har interne antenner. Som med andre 
radiooverføringsenheter må du unngå å ta unødvendig på 
antenneområdet mens antennen overfører eller mottar. 
Kontakt med slik antenne påvirker 
kommunikasjonskvaliteten og kan føre til at enheten går 
på høyere strømnivå enn nødvendig og kan redusere 
datamaskinens batterilevetid.

4
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2
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K o m m e  i  g a n g
■ Sett inn SIM-kortet
Merk: Enheten støtter ikke 5-volts SIM-kort.

1. Du fjerner beskyttelseshetten ved å dra den ut 
av USB-kontakten (1).

Advarsel: Hold hetten utenfor barns 
rekkevidde.

2. Du fjerner baksidedekselet ved å skyve det mot 
USB-kontakten (2) og løfte det.

3. Skyv SIM-kortholderen mot 
USB-kontakten (3) og sving 
den opp (4).

4. Plasser SIM-kortet 
i sporet (5).

Sørg for at det gullfargede kontaktområdet 
på kortet vender nedover og at det skrånende 
hjørnet vender mot hullet.

1

2

3 4

5
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K o m m e  i  g a n g
5. Sving holderen tilbake på plass og skyv den mot 
hullet for å lukke den (6).

6. For å sette på plass baksidedekselet skyver du 
det mot hullet til det låses på plass (7).

■ Førstegangs oppsett
For å konfigurere enheten for datamaskinen kan det hende at du trenger 
administratorrettigheter for operativsystemet. Du kan også måtte endre 
brannmurinnstillingene på operativsystemet for å la enheten få tilgang 
til Internett.

Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Vista
Hvis du har en støttet versjon av Microsoft Windows-operativsystemet 
(se “Støttet maskinvare og programvare”, s. 8), gjør du følgende:

1. Sørg for at SIM-kortet er satt inn i enheten.

2. Fjern beskyttelseshetten fra USB-kontakten.

3. Slå på datamaskinen og koble enheten til USB-porten på 
datamaskinen så Nokia-logoen vender opp.

Tips: Enheten kan også kobles til en kompatibel datamaskin 
med Nokia Connectivity Cable CA-150D. Koble en ende av 
kabelen til USB-kontakten og koble den andre enden til 
USB-porten på datamaskinen.

6
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K o m m e  i  g a n g
Hvis du har aktivert autokjør-funksjonen i Windows, installerer 
enheten Nokia Internet Modem-programmet og de nødvendige 
driverne på datamaskinen. Når operativsystemet finner enheten, lar 
du det installere enhetens programvare automatisk. Installasjonen 
kan ta flere minutter.

4. Når du blir bedt om det, velger du ønsket språk fra listen og OK. Følg 
instruksjonene som vises.

Når du blir bedt om det, leser du nøye gjennom lisensavtalen for 
sluttbrukere. For å godta avtalen og bruke enheten velger du boksen 
og Neste >.

5. Basert på SIM-kortet forsøker enheten automatisk å definere 
innstillingene for det mobile nettverket til tjenesteleverandøren 
(operatøren).

Enheten inkluderer forhåndsdefinerte innstillinger for mange 
tjenesteleverandører. Hvis enheten ikke oppdager 
tjenesteleverandøren, kan du definere innstillingene manuelt 
i Nokia Internet Modem-programmet. Du finner mer informasjon 
i brukerhåndboken til programmet.

6. Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden (personlig 
identifikasjonsnummer) eller UPIN-koden (universalt personlig 
identifikasjonsnummer) på SIM-kortet. Hovedvisningen til Nokia 
Internet Modem-programmet vises.

(U)PIN-koden er med på å beskytte SIM-kortet og leveres vanligvis 
med kortet.
12



K o m m e  i  g a n g
7. Du går ut av Nokia Internet Modem-programmet ved å klikke på 
programikonet i systemstatusfeltet for Windows og velge Avslutt.

8. Du kobler enheten fra datamaskinen ved å ta ut enheten fra USB-
porten. Du må kanskje stoppe enheten i operativsystemet før du kobler 
den fra. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til 
operativsystemet.

Hvis du vil koble deg til Internett, ser du “Konfigurer en tilkobling”, s. 17.

Hvis du vil definere innstillinger som er forbundet med enheten 
(som PIN-kodeforespørselen), nettverkstilkoblinger og Nokia Internet 
Modem-programmet, velger du Hjelp i programmets hovedvisning.

Apple Mac OS 10.4 eller nyere
Hvis du har Apple Mac OS 10.4 eller nyere, gjør du som følger:

1. Sørg for at SIM-kortet er satt inn i enheten.

2. Fjern beskyttelseshetten fra USB-kontakten.

3. Slå på datamaskinen og koble enheten til USB-porten på 
datamaskinen så Nokia-logoen vender opp.

Tips: Enheten kan også kobles til en kompatibel datamaskin 
med Nokia Connectivity Cable CA-150D. Koble en ende av 
kabelen til USB-kontakten og koble den andre enden til USB-
porten på datamaskinen.

4. Dobbeltklikk på oppsettikonet for Nokia Internet Stick CS-15 som vises 
på skrivebordet, og dobbeltklikk på Nokia Internet Modem-ikonet.
13



K o m m e  i  g a n g
Installeringsprogrammet åpnes og installerer Nokia Internet Modem-
programmet og de nødvendige driverne på datamaskinen. Følg 
instruksjonene som vises. Installasjonen kan ta flere minutter.

Når du blir bedt om det, leser du nøye gjennom lisensavtalen for 
sluttbrukere og godtar den hvis du vil bruke programmet og enheten.

5. Når du blir bedt om det, klikker du på registrer-knappen så 
installeringsprogrammet kan gjenkjenne enheten og SIM-kortet. 
Basert på SIM-kortet forsøker enheten automatisk å definere 
innstillingene for det mobile nettverket til tjenesteleverandøren 
(operatøren).

Enheten inkluderer forhåndsdefinerte innstillinger for mange 
tjenesteleverandører. Hvis enheten ikke kan registrere 
tjenesteleverandøren, kan du definere innstillingene manuelt. 
Se “Rediger og administrer tilkoblingsinnstillinger”, s. 19.

6. Når Nokia Internet Modem-programmet åpnes, angir du PIN-koden 
(personlig identifikasjonsnummer) eller UPIN-koden (universalt 
personlig identifikasjonsnummer) på SIM-kortet når du blir bedt 
om det.

Koden er med på å beskytte SIM-kortet og leveres vanligvis med 
kortet.

7. Du avslutter programmet ved å klikke på den røde knappen.

8. Du kobler enheten fra datamaskinen ved å ta ut enheten fra USB-
porten når du har avsluttet programmet.

Hvis du vil koble deg til Internett, ser du “Konfigurer en tilkobling”, s. 17.
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K o m m e  i  g a n g
Hvis du vil avinstallere Nokia Internet Modem-programmet, klikker du på 
avinstalleringsikonet i Nokia-mappen.

■ Indikatorlampe for en nettverkstilkobling
Hvis indikatorlampen er rød, kan ikke enheten registreres til et mobilt 
nettverk fordi SIM-kortet ikke er gyldig eller riktig installert. Kontroller at 
SIM-kortet er gyldig og riktig satt på plass. Hvis den røde lampen blinker, 
er ikke enheten registrert til et mobilt nettverk fordi du ikke har angitt 
PIN- eller UPIN-koden hvis PIN-kodeforespørselen er aktivert i Nokia 
Internet Modem-programmet (bare tilgjengelig i Windows-versjonen).

Hvis indikatorlampen er grønn, registreres enheten til et GSM-nettverk og 
overfører data. Hvis den grønne lampen blinker, er enheten registrert til et 
GSM-nettverk, men datatilkoblingen er ikke aktiv.

Hvis indikatorlampen er blå, registreres enheten til et UMTS-nettverk og 
overfører data. Hvis den blå lampen blinker, er enheten registrert til et 
UMTS-nettverk, men datatilkoblingen er ikke aktiv.
15



K o m m e  i  g a n g
■ Fest en rem
1. Fjern beskyttelseshetten og 

baksidedekselet. Du finner mer 
informasjon på “Sett inn SIM-
kortet”, s. 10.

2. Træ en rem gjennom hullet 
øverst på enheten så løkken 
løper rundt den lille tappen. 
Stram remmen.

3. Sett på plass baksidedekselet.
16



K o n f i g u r e r  e n  t i l k o b l i n g
3. Konfigurer en tilkobling

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite mer om tilgjengeligheten av 
datatjenester, priser og takster.

■ Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows 
Vista

Hvis du vil koble til Internett hvis du har en støttet versjon av Microsoft 
Windows-operativsystemet (se “Støttet maskinvare og 
programvare”, s. 8):

1. Når et SIM-kort er satt inn i enheten, slår du på datamaskinen og 
kobler enheten til datamaskinen.

Hvis Nokia Internet Modem-programmet ikke åpnes automatisk, 
starter du programmet på vanlig måte i operativsystemet (for 
eksempel i Microsoft Windows XP velger du Start > Programmer > 
Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem).

2. Hvis du blir bedt om det, angir du PIN- eller UPIN-koden på 
SIM-kortet.

Hovedvisningen til Nokia Internet Modem-programmet vises.

3. Kontroller nettverksindikatorlampen for å se om en nettverkstilkobling 
er tilgjengelig. Du finner mer informasjon på “Indikatorlampe for en 
nettverkstilkobling”, s. 15.
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K o n f i g u r e r  e n  t i l k o b l i n g
4. Hvis du vil koble til Internett med standard tilkoblingsprofil velger 
du  i Nokia Internet Modem-programmet. Begynn å bruke 
tilkoblingen med programvaren du ønsker.

Hvis datamaskinen går inn i standby- eller dvalemodus, kan 
dataoverføringen stoppe. Når du bruker enheten til dataoverføring, 
økes kravene til datamaskinens batteristrøm og batterilevetiden 
reduseres.

5. Du ser detaljer om tilkoblingen ved å velge Statistikk i hurtigmenyen 
som vises under dataoverføringen.

6. Du avslutter tilkoblingen ved å velge  i Nokia Internet Modem-
programmet eller Koble fra i hurtigmenyen.

Du går ut av Nokia Internet Modem-programmet ved å klikke på 
programikonet i systemstatusfeltet for Windows og velge Avslutt.

■ Apple Mac OS 10.4 eller nyere
Slik kobler du til Internett hvis du har Apple Mac OS 10.4 eller nyere:

1. Når et SIM-kort er satt inn i enheten, slår du på datamaskinen og 
kobler enheten til datamaskinen.

Hvis Nokia Internet Modem-programmet ikke åpnes automatisk, 
velger du programmet fra søkeren eller velger Nokia-mappen og 
Nokia Internet Modem.

2. Hvis du blir bedt om det, angir du PIN- eller UPIN-koden på 
SIM-kortet.

Hovedvisningen til Nokia Internet Modem-programmet vises.
18



K o n f i g u r e r  e n  t i l k o b l i n g
3. Kontroller nettverksindikatorlampen for å se om en nettverkstilkobling 
er tilgjengelig. Du finner mer informasjon på “Indikatorlampe for en 
nettverkstilkobling”, s. 15.

4. Du kobler til Internett ved å klikke på tilkoblingsknappen. Begynn 
å bruke tilkoblingen med programvaren du ønsker.

Hvis datamaskinen går inn i standby- eller dvalemodus, kan 
dataoverføringen stoppe. Når du bruker enheten til dataoverføring, 
økes kravene til datamaskinens batteristrøm og batterilevetiden 
reduseres.

Mengden data som sendes og mottas under nåværende økt, vises 
under dataoverføringen.

5. Du avslutter tilkoblingen ved å klikke på frakoblingsknappen.

Du avslutter Nokia Internet Modem-programmet ved å klikke på den 
røde knappen.

Du minimerer programmet uten å avslute den aktive tilkoblingen ved 
å velge . Du åpner programvinduet ved å klikke på programikonet 
nederst på skjermen.

Rediger og administrer tilkoblingsinnstillinger
Tilkoblingsinnstillingene er gruppert i operatørprofiler. Du redigerer eller 
legger til en profil eller administrerer profilene ved å klikke på hjulikonet 
i hovedvisningen av Nokia Internet Modem-programmet og velge ønsket 
alternativ. Følg instruksjonene som vises. For å få de riktige innstillingene 
kontakter du tjenesteleverandøren.
19



K o n f i g u r e r  e n  t i l k o b l i n g
Vis detaljer om tidligere tilkoblinger
Du viser informasjon om tidligere tilkoblinger ved å klikke på klokkeikonet 
i hovedvisningen av Nokia Internet Modem-programmet. Du sletter hele 
historikken ved å klikke på tøm-knappen. Du lagrer historikken som en fil 
på datamaskinen ved å klikke på eksporter-knappen.
20



S t e l l  o g  v e d l i k e h o l d
Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av overlegen design og håndverk og skal behandles forsiktig. 
Følgende forslag hjelper deg med å beskytte garantidekningen.

• Hold enheten tørr. Svette, fuktighet og alle typer væsker eller fuktighet kan 
inneholde mineraler som vil ødelegge strømkretser. Hvis enheten skulle bli våt, 
lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete, skitne områder. De bevegelige 
delene og elektriske komponentene kan bli skadet.

• Ikke oppbevar enheten i varme områder. Høye temperaturer kan forkorte 
levetiden til elektroniske enheter og endre eller smelte enkelte plastdeler.

• Ikke oppbevar enheten i kalde områder. Når enheten returnerer til den vanlige 
temperaturen, kan det danne seg fuktighet inni enheten som skader 
elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten annet enn det som instrueres i denne håndboken.

• Ikke slipp, slå eller rist på enheten. Røff behandling kan ødelegge interne 
kretskort og finmekanikk.

• Ikke bruk grove kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler til å 
rengjøre enheten.

• Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og hindre riktig bruk.

Disse forslagene gjelder også for enheten og alt tilbehør. Hvis en enhet ikke 
fungerer skikkelig, tar du den med til nærmeste autoriserte servicested for service.
21



S t e l l  o g  v e d l i k e h o l d
Resirkulering
Symbolet med søppelkassen med kryss over på produktet, batteriet, 
dokumentasjon eller emballasje minner deg om at alle elektriske og 

elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må tas med til spesielle 
avhendingsstasjoner på slutten av levetiden. Dette kravet gjelder i EU. Ikke kast 
disse produktene som usortert husholdningsavfall. Du finner mer miljøinformasjon 
i produktets økodeklarasjoner på www.nokia.com/environment.

Alltid returner brukte elektroniske produkter, batterier og emballasjemateriell til 
spesielle avhendingsstasjoner. På denne måten er du med på å hindre ukontrollert 
avhending av avfall og hjelpe til med å resirkulere materialer. Du får mer detaljert 
informasjon fra produktforhandleren, lokale avhendingsmyndigheter, 
ansvarsorganisasjoner for nasjonale produsenter eller din lokale Nokia-
representant. Se hvordan du resirkulerer dine Nokia-produkter på www.nokia.com/
werecycle, eller hvis du søker på en mobilenhet, på www.nokia.mobi/werecycle.
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Ekstra sikkerhetsinformasjon

■ Små barn
Enheten og tilbehøret kan inneholde små deler. Hold dem utenfor barns rekkevidde.

■ Driftsomgivelser
Denne enheten har blitt testet og overholder retningslinjene for RF-eksponering 
når den kobles direkte i en USB-port på enheten eller når den brukes på enden av 
Nokia Connectivity Cable CA-150D som følger med i salgspakken.

■ Medisinske enheter
Bruk av radiooverføringsutstyr, inkludert trådløse telefoner, kan forstyrre 
funksjonen til medisinsk utstyr som ikke er godt nok beskyttet. Snakk med en lege 
eller produsentene av det medisinske utstyret for å avgjøre om de er godt nok 
skjermet fra ekstern RF-energi eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten på 
legekontorer og sykehus når det er hengt opp retningslinjer i disse områdene som 
ber deg gjøre det. Sykehus eller legekontorer kan bruke utstyr som kan være 
sensitive for ekstern RF-energi.

Implantert medisinsk utstyr
Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det er minst 15,3 centimeter mellom 
en trådløs enhet og implantert medisinsk utstyr, som en pacemaker eller en 
implantert defibrillator, for å unngå potensiell interferens med det medisinske 
utstyret. Personer som har slike enheter bør:

• Alltid holde den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske 
utstyret når den trådløse enheten er slått på.
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• Slå den trådløse enheten av øyeblikkelig hvis det er grunn til å mistenke at 
interferens foregår.

• Lese og følge retningslinjene fra produsentene av det implanterte medisinske 
utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten sammen med implantert 
medisinsk utstyr, snakker du med legen din.

Høreapparater
Noen digitale trådløse enheter kan skape interferens med enkelte høreapparater. 
Hvis interferens oppstår, snakker du med tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy
Bare kvalifiserte personer skal utføre service på enheten. Feilaktig service kan være 
farlig og kan gjøre garantier som gjelder for enheten, ugyldige. Ikke oppbevar eller 
bær brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rom som 
enheten, delene eller tilbehøret dens. 

Det er forbudt å bruke enheten mens du er ombord i et fly. Slå av enheten før du går 
ombord i et fly. Bruken av trådløse teleenheter ombord i et fly kan være farlig for 
styringen av flyet, det kan forstyrre det trådløse nettverket og kan være ulovlig.

■ Potensielle eksplosive omgivelser
Slå av enheten når du er i et område med potensielt eksplosiv atmosfære, og følg 
alle skilter og instruksjoner. Potensielt eksplosive atmosfærer inkluderer områder 
hvor du normalt vil bli rådet til å slå av bilmotoren. Gnister på slike områder kan 
føre til en eksplosjon eller brann som fører til personskader eller død. Slå av 
enheten på bensinstasjoner i nærheten av bensinpumper. Følg begrensninger for 
bruken av utstyr på drivstoffdepoter, lagerrom og distribusjonsområder, kjemiske 
fabrikker eller der det foregår sprengningsarbeid. Områder med potensielt eksplosiv 
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atmosfære er ofte, men ikke alltid, tydelig merket. De omfatter de nedre dekkene 
på båter, kjemiske overførings- eller oppbevaringssteder og områder hvor luften 
inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpudder. Du bør 
kontakte produsentene av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass 
(som propan eller butan) for å finne ut om denne enheten trygt kan brukes i 
nærheten av disse.

■ Sertifikasjonsinformasjon (SAR)
Denne enhetsmodellen imøtekommer retningslinjene for eksponering 
overfor radiobølger.
Enheten er en radiooverfører og -mottaker. Den er designet til ikke å overstige 
begrensningene for eksponering overfor radiobølger som anbefales av interne 
retningslinjer. Disse retningslinjene ble utviklet av den uavhengige 
forskningsorganisasjonen ICNIRP og inkluderer sikkerhetsmarginer som er designet 
til å sikre beskyttelse av alle personer, uavhengig av alder og helse.

Eksponeringsretningslinjene bruker en måleenhet som er kjent som spesifikk 
absorpsjonsrate eller SAR. SAR-grensen som oppgis i ICNIRP-retningslinjene er 
2,0 watt/kilo (W/kg) i gjennomsnitt over 10 gram av kroppsvev. Tester av SAR 
gjennomføres ved bruk av vanlige bruksposisjoner mens enheten overfører på 
høyeste sertifiserte strømnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået 
til en enhet kan være under den maksimale verdien fordi enheten er designet til 
å bare bruke strømmen som er nødvendig for å nå nettverket. Mengden endres 
avhengig av en rekke faktorer som hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

SAR-verdier kan variere avhengig av nasjonale rapporterings- og testkrav og 
nettverksbåndet. Du finner ekstra SAR-informasjon under produktinformasjonen 
på www.nokia.com.

Denne enhetsmodellen imøtekommer retningslinjene for RF-eksponering når den 
er plassert minst 0,5 centimeter unna kroppen.
25


	Innhold
	SIKKERHET
	1. Innledning
	Les brukerhåndboken for Nokia Internet Modem�- programmet
	Støttet maskinvare og programvare

	2. Komme i gang
	Deler
	Antenneplasseringer

	Sett inn SIM-kortet
	Førstegangs oppsett
	Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Vista
	Apple Mac OS 10.4 eller nyere

	Indikatorlampe for en nettverkstilkobling
	Fest en rem

	3. Konfigurer en tilkobling
	Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows �Vista
	Apple Mac OS 10.4 eller nyere
	Rediger og administrer tilkoblingsinnstillinger
	Vis detaljer om tidligere tilkoblinger

	Stell og vedlikehold
	Ekstra sikkerhetsinformasjon


