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Ved hjælp af DKU-5-tilslutningsadapterkablet kan du tilslutte din Nokia-tel
til en USB-kompatibel pc i forbindelse med overførsel af data. Du kan synkro
data (f.eks. kalender- og telefonbogsoplysninger eller opgavelister) mellem 
telefonen og et kompatibelt planlægningsprogram ved hjælp af programme
Suite, der følger med telefonen. 

DKU-5-tilslutningsadapterkablet er kompatibelt med enheder med et Pop-P
interfacestik, f.eks. mobiltelefonen Nokia 7210. Yderligere oplysninger om 
kompatibilitet finder du i tilbehørsvejledningen til din telefon. Driversoftwa
tilslutningsadapterkablet er kompatibel med følgende operativsystemer: 
Microsoft Windows 98 - 2. udgave, Windows ME, Windows 2000 og Windo

I brugervejledningen til telefonen finder du desuden yderligere oplysninger 
telefonens betjening, opbevaring og vedligeholdelse samt vigtige 
sikkerhedsoplysninger.
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2. Installation
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Installer driversoftwaren til tilslutningsadapterkablet på din computer fra d
rom, der fulgte med salgspakken, inden du installerer Nokia PC Suite. Du ka
hente den seneste version af driversoftwaren til tilslutnings-
adapterkablet på adressen http://www.nokia.com/enhancements.

Bemærk! Tilslutningsadapterkablet må IKKE være sluttet til computeren, nå
driveren installeres. Hvis kablet er tilsluttet, kan det medføre, at driveren ik
installeres korrekt. 

■ Indsættelse af cd-rom'en i computerens cd-rom-dr
1. Afslut alle Windows-programmer, og indsæt cd-rom'en med driveren til 

tilslutningsadapterkablet i computerens cd-rom-drev.

2. Hvis installationen ikke starter automatisk, skal du vælge "Kør..." i menue
"Start" og skrive "D:\start.exe" (hvor "D:\" angiver computerens cd-rom-
og derefter trykke på Enter.

■ Installation af driveren 
1. Følg vejledningen på skærmen for at starte en installationsguide, som hj

dig med at installere driveren.

2. Installationsguiden viser først en meddelelse om, at DKU-5 installeres på
computeren. Klik på "Next>" (Næste) for at fortsætte.
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3. Når installationen er fuldført, vil du muligvis blive bedt om at genstarte 
computeren. Klik på "Yes" (Ja). Bemærk, at computeren skal genstartes, inden 
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du kan benytte programmet.

4. Fjern alle disketter og cd'ere fra computerens drev, og klik derefter på "F
(Udfør) for at fuldføre installationen.

Bemærkning til brugere af Windows 2000

Når kablet tilsluttes første gang, finder Windows 2000 automatisk de driver
den software, der allerede er installeret. Hvis meddelelsen "Digital signatur
found" (Digital signatur blev ikke fundet) vises under installationen, skal du
på "Yes" (Ja) for at fuldføre installationen.

Bemærkning til brugere af Windows XP

Når kablet tilsluttes første gang, aktiverer Windows XP "Found New Hardw
Wizard" (Guiden ny hardware fundet), der hjælper dig med installation af b
kabeladapteren og den virtuelle COM-port. Hvis der vises logofejlmeddelels
under installationen, skal du klikke på "Continue anyway" (Fortsæt alligeve
at fuldføre installationen af begge enheder.

■ Tilslutning af kablet
Når computeren er genstartet, skal du tilslutte DKU-5-kablet til computere
USB-port og Pop-Port-stikket på en kompatibel Nokia-telefon. 

Yderligere oplysninger om brug af datakabler finder du i bruger-
vejledningen til din Nokia-telefon og i brugervejledningen til PC Suite.


