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I n t r o d u k t i o n
1. Introduktion

Med programmet Nokia Internet Modem kan du få adgang til forskellige 
internettjenester og definere indstillinger for internetforbindelsen, når 
Nokia Internet Stick CS-15 er tilsluttet til din pc.

Programmet installeres på computeren, CS-15-enheden tages i brug 
første gang. Læs mere i kvikguiden til CS-15-enheden.

Læs vejledningen grundigt. Læs også kvikguiden til CS-15-enheden og 
brugervejledningen til din pc, operativsystemet og pc-software, som 
bruges sammen med den internetforbindelse, der sættes op via CS-15-
enheden.

Gå ind på www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor 
du kan finde de nyeste brugervejledninger samt yderligere oplysninger, 
overførsler og tjenester, der er relateret til dit Nokia-produkt.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad 
dataoverførsel koster, før du bruger internettjenesterne, som er 
beskrevet i denne vejledning.
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K o m  g o d t  i  g a n g
2. Kom godt i gang

■ Oversigt
For at åbne programmet Nokia Internet Modem skal du tilslutte CS-15-
enheden til en USB-port på computeren eller starte programmet på 
normal vis via operativsystemet (i Microsoft Windows XP vælges fx 
Start > Programmer > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem). 
Nu vises oversigten til programmet.

I oversigten vises signalstyrken for din tjenesteudbyder det sted, hvor du 
befinder dig (jo flere streger jo bedre signal), navnet på 
tjenesteudbyderen samt type mobilt netværk (såsom HSDPA). 
Oversigten kan også indeholde genveje til eksempelvis andre websider 
eller programmer. Afhængigt af tjenesteudbyderen kan der i oversigten 
vises oplysninger om, hvilken netværkscelle CS-15-enheden bruger.

Oversigten indeholder følgende funktioner:

• Vælg Opret genvej for at oprette en genvej til en webside, et program 
eller en fil. Læs mere under ”Genveje”, på s. 6.

• Vælg Hjælp for at åbne denne vejledning. Vejledningen vises i en PDF 
Reader.

• Vælg  for at minimere programmet, så det kun vises på 
proceslinjen i Windows uden at afbryde den aktive forbindelse. 
Klik på programikonet på proceslinjen for at åbne programvinduet.

• Vælg X for at minimere programmet, så det vises i systembakken 
i Windows uden at afbryde den aktive forbindelse. Klik på 
programikonet i systembakken, og vælg Åbn for at åbne 
programvinduet.

• Vælg Indstillinger > Indstillinger... for at bruge værktøjer eller 
definere indstillinger. Læs mere under ”Værktøjer og indstillinger”, 
på s. 14.
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G e n v e j e
3. Genveje

Oversigten kan indeholde foruddefinerede genveje til websider, 
programmer eller filer. Du kan også oprette nye genveje.

■ Foruddefinerede genveje
Vælg  for at sende og modtage SMS-beskeder eller administrere 
kontaktpersoner. Læs mere under ”Beskeder og kontaktpersoner”, 
på s. 8.

Vælg  for at sende og modtage e-mails via dit standard-e-mail-
program. Netværksforbindelsen oprettes via 
standardforbindelsesprofilen, og e-mail-programmet åbnes. Læs mere i 
vejledningen til e-mail-programmet.

Vælg  for at gennemse websider via standardinternetbrowseren. 
Netværksforbindelsen oprettes via standardforbindelsesprofilen, og 
browseren åbnes. Læs mere i vejledningen til browseren.

Vælg  for at oprette forbindelse til internettet via 
standardforbindelsesprofilen. Vælg  for at afbryde forbindelsen.

Se ”Forbindelsesindstillinger”, på s. 15 for at få yderligere oplysninger 
om forbindelsesprofiler.

■ Oprettelse af en ny genvej
1. Vælg Opret genvej i oversigten eller Indstillinger > Indstillinger... > 

Genveje > Tilføj.

2. Indtast et navn for genvejen i Navn på genvej:.

3. I Type program: skal du vælge, hvilken programtype der åbnes, når du 
vælger genvejen:

• Program eller kommandolinje der skal startes — Vælg denne 
indstilling for at angive den webside, det program eller den fil, 
som skal åbnes, når du vælger genvejen.

• Standard internetbrowser — Vælg denne indstilling, hvis du vil 
åbne standardinternetbrowseren, når du vælger genvejen.
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G e n v e j e
• Standard onlinemeddelelsessystem — Vælg denne indstilling, 
hvis du vil åbne et standardprogram til beskeder, når du vælger 
genvejen.

4. Indtast navnet på programmet eller filen eller adressen på en 
webside i Indtast navnet på et program, en fil, eller et internetlink:, 
eller vælg Gennemse..., filnavnet og vælg Åbn. 

Dette felt er kun aktiveret, hvis du har valgt Program eller 
kommandolinje der skal startes.

5. I Tilknyttet forbindelse skal du vælge Ingen for at bruge genvejen 
med en hvilken som helst forbindelsesprofil, eller vælg Opret 
forbindelse med profilen: og profilen, som genvejen bruges til.

6. Vælg OK for at gemme indstillingerne.

■ Import eller eksport af en genvej
Hvis du vil importere en genvej i en fil, skal du i oversigten vælge 
Indstillinger > Indstillinger... > Genveje > Importer..., mappen hvor 
genvejsfilen er gemt, filen og Åbn.

Hvis du vil eksportere til en fil, skal du vælge Indstillinger > 
Indstillinger... > Genveje > Eksporter... og destinationsmappen. Indtast 
et filnavn, og vælg Gem.

■ Redigering eller sletning af en genvej
Hvis du vil redigere eller slette en genvej, skal du i oversigten vælge 
Indstillinger > Indstillinger... > Genveje. De genveje, du har oprettet, 
vises på en liste. Den forbindelsesprofil, som er tilknyttet genvejen, vises 
under Forbindelse.

Hvis du vil redigere en genvej, skal du vælge den samt Rediger og 
fortsætte som beskrevet under ”Oprettelse af en ny genvej”, på s. 6. 

For at slette en genvej skal du vælge den samt Slet.
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B e s k e d e r  o g  k o n t a k t p e r s o n e r
4. Beskeder og kontaktpersoner

■ Beskeder
Hvis du vil sende og modtage SMS-beskeder, skal du vælge  
i oversigten for at åbne Beskeder/Kontaktpersoner og derefter 
vælge Beskeder.

Før du kan sende eller modtage SMS-beskeder (netværkstjeneste), skal 
du definere de korrekte indstillinger, hvis de ikke er foruddefinerede. 
Kontakt tjenesteudbyderen for at få indstillingerne. Du kan læse om, 
hvordan du definerer indstillingerne, under ”Indstillinger for beskeder”, 
på s. 12.

Mapper med beskeder
Enheden gemmer modtagne beskeder i mappen Indbakke, sendte 
beskeder i mappen Sendt post og slettede beskeder i mappen Slettet 
post. Beskeder, der endnu ikke er sendt, gemmes i mappen Udbakke.

Vælg Send/modtag for at hente nye beskeder eller sende beskeder, der er 
gemt i mappen Udbakke.

Dobbeltklik på brevhovedet for at redigere og sende en besked, du har 
gemt i mappen Kladder. Du kan også vælge beskeden og vælge 
Handlinger > Rediger SMS.... Fortsæt som beskrevet under ”Skrivning og 
afsendelse af en besked”, på s. 9.

Hvis du vil have vist en besked, som er gemt i mappen Indbakke, 
Udbakke eller Sendt post, skal du vælge mappen og dobbeltklikke på 
brevhovedet. Du kan også vælge beskeden og vælge Handlinger > 
Se SMS....

Hvis du vil videresende eller besvare en besked, som er gemt i mappen 
Indbakke, skal du vælge beskeden og derefter vælge Videresend... eller 
Svar.... Fortsæt som beskrevet under ”Skrivning og afsendelse af en 
besked”, på s. 9.

Hvis du vil slette en besked, skal du vælge mappen og beskeden. Tryk på 
DEL-tasten på tastaturet. Beskeden flyttes til mappen Slettet post. 
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B e s k e d e r  o g  k o n t a k t p e r s o n e r
Hvis du vil gendanne en slettet besked, skal du vælge Slettede elementer 
og markere beskeden, højreklikke med musen og vælge Gendan.

Hvis du vil slette alle de beskeder, der er gemt i mappen Slettede 
elementer, skal du vælge Slettede elementer, højreklikke med musen og 
vælge Tøm papirkurv.

Skrivning og afsendelse af en besked
Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder, der overskrider 
maksimumgrænsen for tegn i en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to 
eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse 
hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn og tegn fra nogle 
sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes 
i en enkelt besked. 

1. Vælg Ny SMS... i Beskeder.

2. Indtast modtagernes telefonnumre i feltet Til.... Adskil modtagerne 
med et semikolon (;).

Hvis du vil vælge en gemt modtager, skal du vælge Til..., 
telefonbogen, mappen med kontaktpersoner, den pågældende 
kontaktperson Tilføj > (for at tilføje kontaktpersonen på listen over 
modtagere) eller Tilføj alle >> (for at tilføje alle kontaktpersonerne 
på listen til listen over modtagere) samt OK.

Tip: Hvis du vil vælge flere kontaktpersoner på listen, skal du 
holde Ctrl-tasten nede på tastaturet, mens du vælger 
modtagerne.

For at fjerne kontaktpersoner på listen over modtagere skal du vælge 
< Fjern, hvis du vil flerne den valgte kontaktpersoner eller << Slet alt, 
hvis du vil fjerne alle kontaktpersonerne.

3. Skriv beskeden i feltet Tekst:.

Hvis du vil redigere beskeden, kan du bruge funktionerne i menuen 
Rediger. Fortryd annullerer den sidste hændelse. Marker alt markerer 
hele beskeden.

4. Vælg Anmod om leveringsrapport. for at anmode netværket om at 
sende en leveringsrapport om den besked, du har sendt 
(netværkstjeneste).
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B e s k e d e r  o g  k o n t a k t p e r s o n e r
Hvis du vil vælge, hvordan modtagerenheden håndterer den sendte 
besked (afhænger af, om modtagerenheden understøtter denne 
indstilling), skal du vælge Klasse: og den ønskede indstilling.

Læs mere under ”Indstillinger for beskeder”, på s. 12.

5. Vælg Send for at sende beskeden.

Vælg Gem for at gemme beskeden og sende den senere. Beskeden 
gemmes i mappen Kladder.

■ Kontaktpersoner
Hvis du vil administrere kontaktpersoner, som er gemt på SIM-kortet, 
CS-15-enheden eller den eksterne telefonbog, som du har valgt under 
indstillingerne for kontaktpersoner, skal du vælge  i oversigten for at 
åbne Beskeder/Kontaktpersoner. Vælg derefter Kontaktpersoner.

De kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, er vist i SIM-kort-
mappen, og de kontaktpersoner, der er gemt på CS-15-enheden, vises 
i USB-modemhukommelsesmappen. De kontaktpersoner, der er gemt 
i den eksterne telefonbog, vises i den pågældende mappe.

Synkronisering af kontaktpersoner
Vælg Opdatering i Kontaktpersoner for at synkronisere kontakterne i de 
forskellige mapper. Efter synkronisering vises de samme 
kontaktpersoner i mapperne.

Læs mere om, hvordan du vælger synkroniseringsmetode, under 
”Indstillinger for kontaktpersoner”, på s. 12.

Håndtering af kontaktpersoner
Hvis du vil tilføje en ny kontaktperson, skal du vælge den ønskede mappe 
i Kontaktpersoner og derefter vælge Ny kontaktperson.... Indtast navn og 
telefonnummer på kontaktpersonen, og vælg OK.

For at redigere oplysningerne for en kontaktperson skal du markere den 
pågældende kontaktperson og vælge Rediger.
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B e s k e d e r  o g  k o n t a k t p e r s o n e r
For at slette en kontaktperson skal du markere den pågældende 
kontaktperson og vælge Slet. Kontaktpersonen flyttes til mappen 
Slettet post.

For at gendanne oplysningerne for en kontaktperson skal du vælge 
Slettede elementer og trække kontakten til den ønskede mappe.

For at kopiere oplysningerne for en kontaktperson skal du vælge den 
pågældende kontaktperson, Rediger > Kopier, destinationsmappen samt 
Rediger > Sæt ind.

For at konvertere telefonnummeret til en kontaktperson til et 
internationalt format skal du vælge kontakten, Handlinger > 
Internationalisér numre..., den aktuelle landekode og Internationalisér. 
Du kan ringe nummeret op uden at tilføje den internationale 
telefonkode og landekode foran telefonnummeret.

For at sende en sms-besked til en kontaktperson skal du vælge 
kontaktpersonen og Send SMS.... Hvis du vil vælge flere kontaktpersoner, 
skal du holde Ctrl-tasten nede på tastaturet, mens du vælger 
kontaktpersonerne. Fortsæt som beskrevet under ”Skrivning og 
afsendelse af en besked”, på s. 9.

Hvis du vil sende telefonnummeret til en kontaktperson i en sms-besked, 
skal du markere kontaktpersonen og vælge Handlinger > Send 
nummeret i en SMS....

Hvis du vil slette kontaktpersoner med samme navn og telefonnummer 
fra en mappe med kontaktpersoner, skal du vælge den pågældende 
mappe og Handlinger > Fjern dubletter.... Følg instruktionerne 
på skærmen.

Import eller eksport af kontaktpersoner
Hvis du vil importere kontaktpersoner fra en fil, skal du i mappen 
Kontaktpersoner vælge den mappe med kontaktpersoner, hvor du vil 
tilføje kontaktpersonerne og Fil >  Importer kontaktpersoner.... Vælg 
den mappe, hvor filen med kontaktpersonen er gemt, marker filen og 
vælg Åbn.

For at eksportere kontaktpersoner til en fil skal du vælge den mappe, der 
indeholder den pågældende kontaktperson under Kontaktpersoner og 
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B e s k e d e r  o g  k o n t a k t p e r s o n e r
herefter vælge Fil >  Eksporter kontaktpersoner.... Vælg 
destinationsmappen, indtast et filnavn, og vælg Gem.

■ Indstillinger for beskeder og kontaktpersoner
For at definere indstillinger for beskeder og kontaktpersoner skal du 
vælge  i oversigten og derefter Indstillinger > Indstillinger... > 
Beskeder / Kontaktpersoner.

Indstillinger for kontaktpersoner
Vælg Kontaktpersoner for at definere indstillinger for kontaktpersoner.

For at vælge den eksterne telefonbog, som du vil bruge, skal du vælge 
den ønskede indstilling på listen. Hvis du vælger Ingen, kan du ikke få 
adgang til en ekstern telefonbog via Beskeder/Kontaktpersoner.

Hvis du vil vælge, hvordan kontaktpersonerne synkroniseres mellem 
CS-15-enheden og SIM-kortet, skal du vælge den ønskede indstilling 
i Synkronisering. Hvis du vælger Automatisk, synkroniserer CS-15-
enheden automatisk kontaktpersonerne, når du vælger Kontaktpersoner 
i Beskeder/Kontaktpersoner. Hvis du vælger Spørg bruger, spørger 
enheden, om du vil synkronisere kontaktpersonerne. Hvis du vælger 
Manuel, skal du vælge Opdatering i Beskeder/Kontaktpersoner for at 
synkronisere kontaktpersonerne. Se også ”Synkronisering af 
kontaktpersoner”, på s. 10.

Indstillinger for beskeder
Vælg Beskeder for at definere indstillinger for beskeder.

Hvis du vil have netværket til, som standard, at sende dig en 
leveringsrapport over de sms-beskeder, du har sendt (netværkstjeneste), 
skal du markere afkrydsningsfeltet Anmod om leveringsrapport. under 
Korte beskeder (SMS).

Hvis du vil vælge, hvordan modtagerenheden håndterer den modtagne 
besked (afhænger af, om modtagerenheden understøtter denne 
indstilling), skal du vælge Klasse: og den ønskede indstilling under 
Korte beskeder (SMS). Hvis du vælger [0] Skærm, vises den sendte 
besked på modtagerenheden, men gemmes ikke på den. Hvis du vælger 
12



B e s k e d e r  o g  k o n t a k t p e r s o n e r
[1] Telefonhukommelse, gemmes beskeden på modtagerenheden. 
Hvis du vælger [2] SIM-kort, gemmes beskeden på modtagerenhedens 
SIM-kort. Hvis du vælger [3] Standard, gemmes beskeden i den 
standardmappe, der er defineret på modtagerenheden. Hvis du vælger 
Ingen klasse, bruger CS-15-enheden ikke nogen specifik tjenesteklasse 
til afsendelse af sms-beskeder.

Vælg Gyldighedsperiode: og den ønskede indstilling under Korte 
beskeder (SMS) for at angive, hvor længe beskedcenteret skal forsøge at 
sende beskeden igen, hvis det ikke lykkes første gang (netværkstjeneste). 
Hvis beskeden ikke kan sendes inden for den angivne periode, slettes den 
i beskedcenteret.

Hvis du vil indtaste et telefonnummer til det beskedcenter, der leverer 
sms-beskeden, skal du vælge Servicecenter og angive det 
telefonnummer, du har fået af tjenesteudbyderen. CS-15-enheden 
bruger som standard beskedcenteret fra den tjenesteudbyder, hvis 
forbindelsesprofil du bruger til forbindelsen.

Hvis du vil vælge, om CS-15-enheden automatisk modtager nye 
beskeder fra beskedcenteret eller sender beskeder, der er gemt i mappen 
Udbakke, skal du vælge den ønskede indstilling under Synkronisering. 
Hvis du vælger Automatisk, henter og sender CS-15-enheden 
automatisk beskederne. Hvis du vælger Spørg bruger, spørger enheden, 
om du vil hente og sende beskederne. Hvis du vælger Manuel, skal du 
vælge Send/modtag i Beskeder/Kontaktpersoner for at hente og 
sende beskeder.
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V æ r k t ø j e r  o g  i n d s t i l l i n g e r
5. Værktøjer og indstillinger

■ Værktøjer
Vælg Indstillinger i oversigten, hvis du vil bruge forskellige værktøjer.

Hvis du vil oprette forbindelse til internettet, skal du vælge Forbindelser 
(Dial-up) og den ønskede forbindelsesprofil.

Vælg Valg af udbyder... > Manuelt valg og udbyderen for at skifte 
tjenesteudbyder. Du kan kun vælge en udbyder, hvis status er Aktiveret. 
Hvis du vil have CS-15-enheden til automatisk at vælge udbyder, skal du 
vælge Automatisk valg. Vælg Vælg for at vende tilbage til oversigten.

Vælg Valg af netværkstype og netværkstype for at angive, hvilken 
netværkstype enheden bruger til forbindelsen. Hvis du vælger 
Automatisk valg (Først WCDMA), prøver CS-15-enheden først at bruge 
et UMTS-netværk. Hvis det ikke lykkes forsøger enheden at bruge et 
GSM-netværk. Hvis du vælger Kun WCDMA eller Kun GSM, prøver 
CS-15-enheden kun den angivne netværkstype. Hvis du vælger 
Først GSM, prøver CS-15-enheden først at bruge et GSM-netværk.

For at få vist oplysninger om forrige forbindelser skal du vælge 
Forbindelseshistorik.... Du kan få vist navnet på tjenesteudbyderen, 
forbindelsesdato, den samlede mængde data, som sendes og modtages 
i forbindelse med den aktuelle session, mængde sendt og modtaget 
data, gennemsnitlig overførselshastighed i forbindelse med modtagelse 
af data (Gns. overførselshastighed ind) og afsendelse af data 
(Gns. overførselshastighed ud) samt den maksimale 
overførselshastighed for modtagne og afsendte data. Vælg Fjern for 
at slette den valgte linje. Vælg Slet for at slette historikken. Vælg 
Eksporter... for at gemme historikken som en fil på computeren.

Vælg Om... for at få vist oplysninger om programmet.
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V æ r k t ø j e r  o g  i n d s t i l l i n g e r
■ Generelle indstillinger
For at definere generelle indstillinger skal du vælge Indstillinger > 
Indstillinger... > Generelt i oversigten.

Marker det relaterede afkrydsningsfelt, hvis du vil have programmet til 
at starte automatisk, når du logger på operativsystemet. Hvis du vil 
bruge programmet, og afkrydsningsfeltet ikke er markeret, skal du åbne 
det manuelt via operativsystemet.

Vælg Sprog og det ønskede sprog, hvis du vil skifte sprogindstillinger 
i Nokia Internet Modem.

For at vælge hvilken handling der skal foretages, når du tilslutter CS-15-
enheden til computeren, skal du vælge Foretag ikke noget, hvis du ikke 
ønsker, at der skal foretages nogen handling, Gennemse enheden 
(kontaktpersoner, SMS,...) for at åbne Beskeder/Kontaktpersoner eller 
Opret internetforbindelse for at oprette forbindelse til internettet ved 
hjælp af standardforbindelsesprofilen. Vælg Spørg altid, hvis du vil 
indstille programmet til at spørge før handlingen.

■ Forbindelsesindstillinger
CS-15-enheden indeholder foruddefinerede indstillinger til flere 
tjenesteudbydere. Indstillingerne er grupperet i operatørprofiler.

Hvis CS-15-enheden ikke kan registrere din tjenesteudbyder, eller 
forbindelsen ikke fungerer korrekt i netværket fra den udbyder, du har 
valgt, kan du redigere en foruddefineret profil eller oprette en ny.

Håndtering af forbindelsesprofiler
Vælg Indstillinger > Indstillinger... > Forbindelser (Dial-up) i oversigten 
for at håndtere forbindelsesprofiler. De aktuelle profiler vises på en liste. 
Gør et af følgende:

• For at angive en profil som standard skal du vælge den og Standard.

• For at kopiere og redigere en foruddefineret profil (angivet med en 
hængelås) skal du vælge profilen og Kopier og rediger. Definer de 
påkrævede indstillinger. Læs mere om, hvordan du gør, under 
”Oprettelse af en ny forbindelsesprofil”, på s. 16.
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• Vælg profilen og Rediger for at redigere en oprettet profil.

• Vælg profilen og Slet for at slette en oprettet profil. Foruddefinerede 
profiler kan ikke slettes.

• Vælg Filer og den ønskede indstilling for at eksportere eller importere 
en profil.

• Vælg Ny > Brug en foruddefineret forbindelse. > Næste >, 
tjenesteudbyderens land samt operatør (tjenesteudbyder) for at 
tilføje en foruddefineret profil til listen over profiler. Vælg den 
foruddefinerede profil til tjenesteudbyderen under Vælg den/de 
ønskede profil(er):. Vælg Afslut for at gemme indstillingerne.

• Vælg Ny > Kopier og rediger en foruddefineret forbindelse. > Næste > 
for at kopiere og redigere en foruddefineret profil. Vælg de ønskede 
indstillinger og Næste >. Definer de påkrævede indstillinger. Læs 
mere under ”Oprettelse af en ny forbindelsesprofil”, på s. 16.

Oprettelse af en ny forbindelsesprofil
Vælg Indstillinger > Indstillinger... > Forbindelser (Dial-up) > Ny > 
Opret en ny forbindelse. i oversigten samt den ønskede netværkstype 
(hvis tjenesteudbyderen tilbyder flere typer) for at oprette en ny 
forbindelsesprofil. Vælg Næste >, og definer følgende indstillinger:

• Indtast et navn på profilen Vælg et navn til denne forbindelse:. 
Indtast det navn du har fået af tjenesteudbyderen i Navn på 
adgangspunkt (APN). Indtast det brugernavn, den adgangskode og 
det domæne, du har fået af tjenesteudbyderen i Godkendelse.

• Vælg DNS/Proxy for at definere DNS- og proxyservere. 

Vælg Hent automatisk DNS-serveradressen. for at sætte enheden op 
til at hente DNS-serveradressen automatisk.

Vælg Brug følgende DNS-serveradresser: for at bruge en specifik 
serveradresse, og indtast IP-adressen på den primære og (valgfrit) 
sekundære DNS-server. 

Vælg Brug en HTTP-proxy. for at bruge en HTTP-proxy, og indtast 
dens IP-adresse og portnummer.

Vælg Afslut for at gemme profilen.
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■ PIN-kodeindstillinger
PIN-koden (personal identification number) eller UPIN-koden (universal 
personal identification number) (4-8 cifre) hjælper med at beskytte 
SIM-kortet. (U)PIN-koden leveres normalt sammen med SIM-kortet.

Vælg Indstillinger > Indstillinger... samt enhedsnavn i oversigten for at 
definere indstillinger for PIN-koden.

Vælg Skift pinkode til SIM-kort: for at ændre (U)PIN-koden til dit SIM-
kort. Indtast den nuværende kode i feltet Tidligere pinkode til SIM-kort:. 
Indtast den nye kode i felterne Ny pinkode til SIM-kort: og Bekræft ny 
pinkode til SIM-kort:.

Vælg Aktiver/deaktiver pinkode > Aktiveret for at indstille CS-15-
enheden til at anmode om (U)PIN-koden, hver gang enheden er tilsluttet 
computeren.

■ Andre indstillinger
Vælg Indstillinger > Indstillinger... > Genveje i oversigten for at 
administrere oprettede genveje. Læs mere under ”Genveje”, på s. 6.

Vælg Indstillinger > Indstillinger... > Beskeder / Kontaktpersoner i 
oversigten for at definere indstillinger for Beskeder/Kontaktpersoner. 
Læs mere under ”Indstillinger for beskeder og kontaktpersoner”, på s. 12.

Hvis du vil redigere navnet på den CS-15-enhed, der vises i Nokia 
Internet Modem, skal du vælge Indstillinger > Indstillinger..., enhedens 
navn samt Enhedsindstillinger i oversigten. Indtast det navn, der ønskes 
vist for enheden.
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