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Wstêp
W niniejszym dokumencie przedstawiono sposób 
instalowania i u¿ytkowania urz±dzenia Nokia 9300i jako 
modemu przy u¿yciu po³±czenia Bluetooth, kabla do 
transmisji danych i po³±czenia w podczerwieni.

W celu korzystania z jakichkolwiek po³±czeñ opisanych w 
tym dokumencie wymagane jest dzia³aj±ce konto sieciowe 
lub internetowe.
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Po³±czenie Bluetooth
Je¶li komputer jest wyposa¿ony w kompatybiln± kartê 
Bluetooth, urz±dzenie Nokia 9300i mo¿na po³±czyæ z 
komputerem przy u¿yciu po³±czenia Bluetooth i u¿ywaæ go 
jako modemu korzystaj±cego z takiego po³±czenia.

Przed u¿yciem urz±dzenia jako modemu korzystaj±cego z 
po³±czenia Bluetooth nale¿y zainstalowaæ odpowiedni 
sterownik modemu (plik inf) na komputerze. Najnowsz± 
wersjê sterownika mo¿na pobraæ z witryny internetowej 
firmy Nokia znajduj±cej siê pod adresem www.nokia.com. 
Plik nale¿y skopiowaæ do folderu inf w katalogu 
instalacyjnym systemu Windows (na przyk³ad 
C:\WINNT\inf). Je¶li na komputerze zosta³o zainstalowane 
oprogramowanie Nokia PC Suite, nie trzeba oddzielnie 
pobieraæ sterownika modemu, poniewa¿ wchodzi on w 
sk³ad oprogramowania Nokia PC Suite i jest automatycznie 
kopiowany do w³a¶ciwego folderu.

W niniejszym dokumencie opisano tylko jeden sposób 
tworzenia po³±czeñ Bluetooth na komputerze. W 
zale¿no¶ci od tego, jakie oprogramowanie Bluetooth 
zosta³o zainstalowane na komputerze, tworzenie 
po³±czenia Bluetooth miêdzy komputerem a urz±dzeniem 
Nokia 9300i mo¿e ró¿niæ siê od sposobu opisanego w tym 
dokumencie.

Powi±zanie komputera 
z urz±dzeniem
Przed rozpoczêciem komunikacji miêdzy urz±dzeniem 
Nokia 9300i a komputerem nale¿y powi±zaæ oba 
urz±dzenia.

Aby powi±zaæ komputer z urz±dzeniem:
1 Uaktywnij po³±czenie Bluetooth na komputerze. 

Szczegó³owe informacje na ten temat mo¿na znale¼æ 
w dokumentacji dotycz±cej komunikacji Bluetooth.

2 Uaktywnij po³±czenie Bluetooth w urz±dzeniu Nokia 
9300i, naciskaj±c Chr+ .

3 Upewnij siê, ¿e urz±dzenie Nokia 9300i jest widoczne 
dla wszystkich innych urz±dzeñ umo¿liwiaj±cych 
komunikacjê Bluetooth:
• Naci¶nij Pulpit i wybierz kolejno: Narzêdzia→ Panel 

sterowania→ Po³±czenia→ Bluetooth.
• Na karcie Ustawienia sprawd¼, czy w polu 

Identyfikacja telefonu ustawiona jest warto¶æ 
Publiczny.
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4 Aby otworzyæ kartê Urz±dzenia powi±zane, naci¶nij 
Menu.

5 Naci¶nij Nowe. Urz±dzenie wyszuka wszystkie 
dostêpne urz±dzenia umo¿liwiaj±ce komunikacjê 
Bluetooth i wy¶wietli listê znalezionych urz±dzeñ.

6 Z listy Znalezione urz±dzenia wybierz u¿ywany 
komputer i naci¶nij Powi±¿.

7 Wprowad¼ has³o u¿ywane w przypadku wszystkich 
po³±czeñ miêdzy urz±dzeniami i kliknij OK.

8 Has³o nale¿y wprowadziæ na komputerze po 
wy¶wietleniu odpowiedniego monitu.

9 Od tej chwili urz±dzenia s± powi±zane i mog± 
komunikowaæ siê ze sob± przy u¿yciu wspólnego has³a.

Instalowanie urz±dzania jako 
modemu przy u¿yciu po³±czenia 
Bluetooth
Po powi±zaniu komputera z urz±dzeniem mo¿na 
zainstalowaæ urz±dzenie Nokia 9300i jako modem. Mo¿na 
to zrobiæ przy u¿yciu kreatora Instalowanie nowego 
modemu w systemie Windows.

Aby zainstalowaæ urz±dzenie jako modem przy u¿yciu 
po³±czenia Bluetooth:
1 Uaktywnij po³±czenie Bluetooth na komputerze i w 

urz±dzeniu Nokia 9300i.
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2 Na komputerze wybierz kolejno polecenia: Start→ 
Ustawienia→ Panel sterowaniai kliknij dwukrotnie 
ikonê Opcje telefonu i modemu.

3 Aby uruchomiæ kreatora Instalowanie nowego modemu 
w systemie Windows, kliknij przycisk Dodaj.

4 Zaznacz opcjê Nie wykrywaj mojego modemu, 
wybiorê go z listy i kliknij przycisk Dalej.
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5 Na li¶cie Producenci zaznacz pozycjê Nokia, a 
nastêpnie wybierz pozycjê Nokia 9300i Bluetooth.

6 Kliknij przycisk Dalej.
7 Po wy¶wietleniu monitu zaakceptuj po³±czenie w 

urz±dzeniu, naciskaj±c Akceptuj.

8 Wybierz port, który ma byæ u¿ywany w przypadku 
po³±czenia za pomoc± modemu Bluetooth, i kliknij 
przycisk Dalej.
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9 Po zakoñczeniu instalowania modemu w systemie 
Windows kliknij przycisk Zakoñcz.

10 Prawid³owo zainstalowany modem jest wy¶wietlany w 
oknie dialogowym Opcje telefonu i modemu systemu 
Windows na karcie Modemy.

Nawi±zywanie po³±czenia 
modemowego za pomoc± 
technologii Bluetooth
Po zainstalowaniu urz±dzania jako modemu 
korzystaj±cego z komunikacji Bluetooth mo¿na nawi±zaæ 
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po³±czenie modemowe za po¶rednictwem po³±czenia 
Bluetooth.

Aby nawi±zaæ po³±czenie modemowe za po¶rednictwem 
po³±czenia Bluetooth:
1 Uaktywnij po³±czenie Bluetooth na komputerze i w 

urz±dzeniu Nokia 9300i. Nie trzeba tworzyæ 
po³±czenia miêdzy urz±dzeniami.

2 Na komputerze kliknij prawym przyciskiem myszy 
ikonê Bluetooth na pasku zadañ i wybierz kolejno 
polecenia: Quick Connect→ Dial-up Networking→ 
Find Devices.

3 W oknie dialogowym Po³±czenie telefoniczne wybierz 
urz±dzenie z listy, a nastêpnie kliknij przycisk Pod³±cz.

4 Po wy¶wietleniu monitu zaakceptuj po³±czenie w 
urz±dzeniu, naciskaj±c Akceptuj.

Porada: Po³±czenia miêdzy powi±zanymi 
urz±dzeniami mo¿na autoryzowaæ, aby nie 
trzeba by³o akceptowaæ ich za ka¿dym razem. 
Na karcie Urz±dzenia powi±zane wybierz 
urz±dzenie, naci¶nij Edytuj i w polu Urz±dzenie 
autoryzowane zmieñ warto¶æ na Tak.

5 W polu Po³±cz z po³±czeniem Bluetooth wprowad¼ 
nazwê u¿ytkownika i has³o, a tak¿e numer telefonu 
uzyskany od operatora sieci lub us³ugodawcy 
internetowego, a nastêpnie kliknij przycisk Wybierz 
numer.

6 Zaczekaj na nawi±zanie po³±czenia. Po nawi±zaniu 
po³±czenia mo¿na z niego korzystaæ jak z ka¿dego 
innego po³±czenia modemowego.
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Kolejne po³±czenia mo¿na nawi±zaæ przy u¿yciu folderu 
My Bluetooth Places lub menu Quick Connect→ Dial-up 
Networking ikony Bluetooth na pasku zadañ. Nie trzeba 
ponownie tworzyæ powi±zania miêdzy urz±dzeniami ani 
instalowaæ modemu.
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Po³±czenie przy u¿yciu kabla do transmisji danych
Po po³±czeniu urz±dzenia Nokia 9300i z komputerem za 
pomoc± kompatybilnego kabla DKU-2 lub CA-53 mo¿na z 
niego korzystaæ jak z modemu. Aby mo¿na by³o u¿yæ kabla 
do transmisji danych, nale¿y zainstalowaæ na komputerze 
sterownik po³±czenia kablowego firmy Nokia (Nokia 
Connectivity Cable). Najnowsz± wersjê tego sterownika 
mo¿na pobraæ z witryny internetowej firmy Nokia 
znajduj±cej siê pod adresem www.nokia.com. Sterownik 
nale¿y zainstalowaæ zgodnie z instrukcj± przed 
po³±czeniem komputera i urz±dzenia Nokia 9300i przy 
u¿yciu kabla.

Uwaga: Je¶li na komputerze zosta³o 
zainstalowane oprogramowanie Nokia PC 
Suite 6.4, nie trzeba instalowaæ sterownika 
Nokia Connectivity Cable, poniewa¿ jest on 
instalowany razem z tym oprogramowaniem. 
Oprogramowanie Nokia PC Suite nale¿y 
jednak zainstalowaæ przed po³±czeniem 
komputera i urz±dzenia Nokia 9300i przy 
u¿yciu kabla do transmisji danych.

Instalowanie modemu kablowego
Po zainstalowaniu sterownika Nokia Connectivity Cable 
mo¿na zainstalowaæ urz±dzenie Nokia 9300i jako modem 
kablowy.

Aby zainstalowaæ urz±dzenie jako modem kablowy:
1 Sprawd¼, czy u¿ywany jest kabel DKU-2 lub CA-53.

System Windows automatycznie wyszuka sterownik 
kabla do transmisji danych. Je¶li w trakcie tego procesu 
pojawi siê okno dialogowe Nie znaleziono podpisu 
cyfrowego, kliknij przycisk Tak, aby kontynuowaæ i 
pozwoliæ na zakoñczenie instalacji w systemie 
Windows.

2 Na komputerze wybierz kolejno polecenia: Start→ 
Ustawienia→ Panel sterowania→ Opcje telefonu i 
modemu i sprawd¼, czy na karcie Modemy znajduje siê 
u¿ywane urz±dzenie (Nokia 9300i USB).

Nawi±zywanie po³±czenia przy 
u¿yciu kabla do transmisji danych
Po zainstalowaniu urz±dzenia jako modemu kablowego 
mo¿na nawi±zaæ po³±czenie modemowe za po¶rednictwem 
kabla do transmisji danych.
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Aby nawi±zaæ po³±czenie modemowe za po¶rednictwem 
kabla do transmisji danych:
1 Na komputerze wybierz kolejno polecenia: Start→ 

Ustawienia→ Po³±czenia sieciowe i telefoniczne.

2 Kliknij dwukrotnie ikonê Utwórz nowe po³±czenie, a 
nastêpnie kliknij przycisk Dalej.
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3 W oknie dialogowym Typ po³±czenia sieciowego 
wybierz opcjê Po³±cz z sieci± prywatn± u¿ywaj±c 
po³±czenia telefonicznego albo Po³±cz z sieci± 
Internet u¿ywaj±c po³±czenia telefonicznego, a 
nastêpnie kliknij przycisk Dalej. Szczegó³owe 
informacje o typie po³±czenia mo¿na uzyskaæ od 
operatora sieci lub us³ugodawcy internetowego.

4 W oknie dialogowym Wybieranie urz±dzenia wybierz 
pozycjê Modem - Nokia 9300i USB, a nastêpnie 
kliknij przycisk Dalej.
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5 W oknie Numer telefonu do wybrania wprowad¼ 
numer telefonu uzyskany od operatora sieci lub 
us³ugodawcy internetowego, a nastêpnie kliknij 
przycisk Dalej. Szczegó³owe informacje o numerze 
telefonu mo¿na uzyskaæ od operatora sieci lub 
us³ugodawcy internetowego.

6 W oknie dialogowym Dostêpno¶æ po³±czeñ wybierz 
opcjê Dla wszystkich u¿ytkowników albo Tylko dla 
mnie, a nastêpnie kliknij przycisk Dalej.
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7 Wprowad¼ nazwê po³±czenia i kliknij przycisk 
Zakoñcz.

8 W oknie dialogowym Po³±cz z po³±czeniem 
telefonicznym wprowad¼ nazwê u¿ytkownika i has³o, 
a nastêpnie kliknij przycisk Wybierz numer, aby 
nawi±zaæ po³±czenie z us³ugodawc± internetowym.

9 Zaczekaj na nawi±zanie po³±czenia. Po nawi±zaniu 
po³±czenia mo¿na z niego korzystaæ jak z ka¿dego 
innego po³±czenia modemowego.

Kolejne po³±czenia mo¿na nawi±zaæ, klikaj±c dwukrotnie 
nazwê po³±czenia w folderze Po³±czenia sieciowe i 
telefoniczne.
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Po³±czenie w podczerwieni
Je¶li komputer jest wyposa¿ony w port podczerwieni, 
urz±dzenia mo¿na u¿ywaæ jako modemu, korzystaj±c z 
po³±czenia w podczerwieni.

Przed u¿yciem urz±dzenia jako modemu korzystaj±cego z 
podczerwieni nale¿y zainstalowaæ odpowiedni sterownik 
modemu (plik inf) na komputerze. Najnowsz± wersjê 
sterownika mo¿na pobraæ z witryny internetowej firmy 
Nokia znajduj±cej siê pod adresem www.nokia.com. Plik 
nale¿y skopiowaæ do folderu inf w katalogu instalacyjnym 
systemu Windows (na przyk³ad C:\WINNT\inf). Je¶li na 
komputerze zosta³o zainstalowane oprogramowanie Nokia 
PC Suite, nie trzeba oddzielnie pobieraæ sterownika 
modemu, poniewa¿ wchodzi on w sk³ad oprogramowania 
Nokia PC Suite i jest automatycznie kopiowany do 
w³a¶ciwego folderu.

Uaktywnianie modemu 
do komunikacji w podczerwieni
Uaktywnienie komunikacji w podczerwieni przez 
naci¶niêcie Chr+  powoduje uruchomienie po³±czenia 
w podczerwieni, którego mo¿na u¿ywaæ do przesy³ania 
plików. Aby u¿yæ po³±czenia w podczerwieni jako modemu, 
nale¿y uaktywniæ ³±cze podczerwieni jako modem w 
urz±dzeniu Nokia 9300i.

Aby uaktywniæ modem do komunikacji w podczerwieni w 
urz±dzeniu:
1 Naci¶nij Pulpit, a nastêpnie wybierz Narzêdzia→ 

Modem.

2 Naci¶nij Uaktywnij. Po³±czenie modemowe w 
podczerwieni jest teraz aktywne i mo¿na zainstalowaæ 
modem na komputerze.

Nawi±zywanie po³±czenia 
w podczerwieni
Po uaktywnieniu po³±czenia modemowego w 
podczerwieni mo¿na zainstalowaæ modem do komunikacji 
w podczerwieni.
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Aby zainstalowaæ modem do komunikacji w podczerwieni:
1 Wybierz kolejno polecenia: Start→ Ustawienia→ 

Po³±czenia sieciowe i telefoniczne.

2 Kliknij dwukrotnie ikonê Utwórz nowe po³±czenie, a 
nastêpnie kliknij przycisk Dalej.
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3 W oknie dialogowym Typ po³±czenia sieciowego 
wybierz opcjê Po³±cz z sieci± prywatn± u¿ywaj±c 
po³±czenia telefonicznego albo Po³±cz z sieci± 
Internet u¿ywaj±c po³±czenia telefonicznego, a 
nastêpnie kliknij przycisk Dalej. Szczegó³owe 
informacje o typie po³±czenia mo¿na uzyskaæ od 
operatora sieci lub us³ugodawcy internetowego.

4 W oknie dialogowym Wybieranie urz±dzenia wybierz 
pozycjê Infrared Modem Port, a nastêpnie kliknij 
przycisk Dalej.
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5 W oknie Numer telefonu do wybrania wprowad¼ 
numer telefonu uzyskany od operatora sieci lub 
us³ugodawcy internetowego, a nastêpnie kliknij 
przycisk Dalej. Szczegó³owe informacje o numerze 
telefonu mo¿na uzyskaæ od operatora sieci lub 
us³ugodawcy internetowego.

6 W oknie dialogowym Dostêpno¶æ po³±czeñ wybierz 
opcjê Dla wszystkich u¿ytkowników albo Tylko dla 
mnie, a nastêpnie kliknij przycisk Dalej.
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7 Wprowad¼ nazwê po³±czenia i kliknij przycisk Zakoñcz. 8 W oknie dialogowym Po³±cz z po³±czeniem 
telefonicznym wprowad¼ nazwê u¿ytkownika i has³o, 
a nastêpnie kliknij przycisk Wybierz numer, aby 
nawi±zaæ po³±czenie z us³ugodawc± internetowym.

9 Zaczekaj na nawi±zanie po³±czenia. Po nawi±zaniu 
po³±czenia mo¿na z niego korzystaæ jak z ka¿dego 
innego po³±czenia modemowego.

Kolejne po³±czenia mo¿na nawi±zaæ, klikaj±c dwukrotnie 
nazwê po³±czenia w folderze Start→ Ustawienia→ 
Po³±czenia sieciowe i telefoniczne. Przed nawi±zaniem 
po³±czenia nale¿y upewniæ siê, ¿e modem do komunikacji 
w podczerwieni zosta³ uaktywniony w urz±dzeniu, a port 
podczerwieni urz±dzenia jest ustawiony naprzeciw portu 
podczerwieni komputera.
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Ustawianie szybko¶ci po³±czenia
Oprogramowanie Nokia Modem Options umo¿liwia ³atwe 
ustawianie szybko¶ci po³±czenia modemowego. 
Oprogramowanie Nokia Modem Options wchodzi w sk³ad 
pakietu Nokia PC Suite. Najnowsz± wersjê 
oprogramowania Nokia PC Suite mo¿na pobraæ z witryny 
internetowej firmy Nokia znajduj±cej siê pod adresem 
www.nokia.com.

Informacje o dostêpnych szybko¶ciach po³±czeñ mo¿na 
uzyskaæ od operatora sieci lub us³ugodawcy 
internetowego.

Aby ustawiæ szybko¶æ po³±czenia modemowego przy 
u¿yciu oprogramowania Nokia Modem Options:
1 Upewnij siê, ¿e na komputerze zosta³o zainstalowane 

oprogramowanie Nokia PC Suite.
2 Na komputerze wybierz kolejno polecenia: Start→ 

Ustawienia→ Panel sterowania→ Nokia Modem 
Options.

3 Z listy Installed Nokia Modems wybierz po³±czenie 
modemowe, którego szybko¶æ chcesz ustawiæ.

4 Przeci±gnij suwak w lewo lub w prawo, aby ustawiæ 
¿±dan± szybko¶æ, a nastêpnie kliknij przycisk Zastosuj.



Ro
zw

i±
zy

w
an

ie
 p

ro
bl

em
ów

23Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rozwi±zywanie problemów
W przypadku wszystkich po³±czeñ nale¿y zawsze 
sprawdziæ, czy nazwa u¿ytkownika i has³o s± poprawne, i 
upewniæ siê, ¿e sygna³ sieciowy jest prawid³owy.

Po³±czenia Bluetooth
• Sprawd¼, czy po³±czenie Bluetooth zosta³o 

uaktywnione w obu urz±dzeniach.
• Sprawd¼, czy w folderze Opcje telefonu i modemu 

(Start→ Ustawienia→ Panel sterowania→ Opcje 
telefonu i modemu) znajduje siê urz±dzenie Nokia 
9300i Bluetooth. Patrz “Instalowanie urz±dzania jako 
modemu przy u¿yciu po³±czenia Bluetooth” na 
stronie 6.

Je¶li podczas u¿ywania technologii bezprzewodowej 
Bluetooth z oprogramowaniem Nokia PC Suite i modemem 
pojawiaj± siê problemy, nale¿y wykonaæ nastêpuj±ce 
czynno¶ci:
• Sprawd¼, czy u¿ywane urz±dzenie zosta³o powi±zane z 

komputerem.
• Uaktywnij telefoniczne po³±czenia sieciowe w 

otoczeniu Bluetooth, klikaj±c dwukrotnie ikonê Dial-up 
Networking.

• Zainstaluj ponownie modem korzystaj±cy z 
komunikacji Bluetooth. Patrz “Instalowanie urz±dzania 

jako modemu przy u¿yciu po³±czenia Bluetooth” na 
stronie 6.

Je¶li powy¿sze czynno¶ci nie dadz± oczekiwanych 
rezultatów, wy³±cz komunikacjê Bluetooth w 
oprogramowaniu Nokia PC Suite w nastêpuj±cy sposób:
• Otwórz oprogramowanie Nokia PC Suite.
• Kliknij dwukrotnie ikonê Manage connections.
• W oknie Nokia Connection Manager usuñ 

zaznaczenie pola wyboru Bluetooth i kliknij przycisk 
OK.

Po³±czenia przy u¿yciu kabla 
do transmisji danych
• Sprawd¼, czy u¿ywany jest kabel DKU-2.
• Sprawd¼, czy w folderze Opcje telefonu i modemu 

(Start→ Ustawienia→ Panel sterowania→ Opcje 
telefonu i modemu) znajduje siê urz±dzenie 
Nokia 9300i USB. Patrz “Instalowanie modemu 
kablowego” na stronie 12.

• Sprawd¼, czy w polu Tryb po³±czenia przewodowego 
znajduje siê warto¶æ Po³±czenie PC Suite. (Naci¶nij 
Pulpit i wybierz kolejno Narzêdzia→ Panel 
sterowania→ Po³±czenia→ Ustaw. po³. przewodow.).

Je¶li urz±dzenie Nokia 9300i zosta³o po³±czone z 
komputerem za pomoc± kabla do transmisji danych, przed 
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zainstalowaniem sterownika Nokia Connectivity Cable lub 
oprogramowania Nokia PC Suite 6.4 mo¿e byæ konieczne 
wykonanie nastêpuj±cych czynno¶ci:
1 Po³±cz urz±dzenie i komputer kablem do transmisji 

danych.
2 Wybierz kolejno polecenia: Start→ Ustawienia→ 

Panel sterowania→ System→ Sprzêt→ Mened¿er 
urz±dzeñ.

3 Z listy Inne urz±dzenia wybierz pozycjê Nokia 9300i, 
a nastêpnie wybierz kolejno polecenia Akcja→ 
Odinstaluj.

4 Od³±cz urz±dzenie od komputera i zgodnie z 
instrukcjami zainstaluj sterownik Nokia Connectivity 
Cable lub oprogramowanie Nokia PC Suite 6.4.

Po³±czenia w podczerwieni
• Sprawd¼, czy po³±czenie modemowe w podczerwieni 

zosta³o w³±czone w urz±dzeniu. Zobacz „Uaktywnianie 
modemu do komunikacji w podczerwieni” na 
stronie 17.

• Sprawd¼, czy porty podczerwieni komputera i 
urz±dzenia s± umieszczone naprzeciw siebie i ¿aden 
przedmiot nie blokuje po³±czenia.

• Sprawd¼, czy w komputerze zosta³o w³±czone 
po³±czenie za po¶rednictwem portu podczerwieni 
(Start→ Ustawienia→Panel sterowania→ 
System→ Sprzêt→ Mened¿er urz±dzeñ).

• Sprawd¼, czy po³±czenie za po¶rednictwem portu 
podczerwieni zosta³o w³±czone w ustawieniach 
systemu BIOS komputera.
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