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I n t r o d u c e r e
1. Introducere

Cu ajutorul programului de gestionare a conexiunilor puteþi sã accesaþi 
diferite servicii Internet ºi sã definiþi setãri pentru conexiunea Internet 
când Stick-ul pentru Internet Nokia este conectat la calculator.

Aplicaþia se instaleazã pe calculator când utilizaþi Stick-ul pentru 
Internet Nokia pentru prima datã. Pentru detalii, consultaþi Ghidul de 
pornire rapidã al Stick-ului pentru Internet Nokia.

Citiþi cu atenþie acest ghid. Citiþi, de asemenea, ghidul de pornire rapidã 
al Stick-ului pentru Internet Nokia ºi ghidurile utilizatorului pentru 
calculator, sistem de operare ºi pentru programele software pe care le 
utilizaþi pentru configurarea conexiunii Internet prin intermediul 
accesoriului Stick pentru Internet Nokia.

Pentru informaþii suplimentare, accesaþi www.nokia.com/support sau 
site-ul Web local Nokia.

Înainte de a utiliza serviciile Internet descrise în acest ghid, contactaþi 
furnizorul Dvs. de servicii pentru informaþii referitoare la tarifele 
aplicabile transmisiilor de date.
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P r e g ã t i r e a  p e n t r u  u t i l i z a r e
2. Pregãtirea pentru utilizare

Pentru a deschide programul de gestionare a conexiunilor, conectaþi 
Stick-ul pentru Internet Nokia la un port USB de pe calculator sau 
porniþi aplicaþia în mod normal din sistemul de operare (de exemplu, 
în Microsoft Windows XP, selectaþi Start > Programe > Nokia > Nokia 
Internet Modem > Nokia Internet Modem). Se afiºeazã ecranul principal 
al aplicaþiei.

■ Ecranul principal
Ecranul principal afiºeazã numele furnizorului de servicii pe care îl 
utilizaþi, tipul reþelei celulare (cum ar fi 3.5G) ºi intensitatea semnalului 
furnizorului de servicii în locul respectiv (cu cât sunt mai multe puncte 
verzi afiºate, cu atât mai bun este semnalul). Este posibil ca ecranul sã 
conþinã ºi pictograme ale diferitelor site-uri Web.

Ecranul principal conþine urmãtoarele funcþii:

• Pentru a reveni la ecranul principal din alte ecrane, selectaþi .

• Pentru a vã conecta la Internet printr-o reþea celularã utilizând 
profilul de conectare curent, selectaþi Conexiune la Internet > . 
Când conexiunea este activã, în partea de sus se afiºeazã . Pentru 
a închide conexiunea, selectaþi .

Pentru a vã conecta la Internet printr-o reþea localã fãrã fir (WLAN), 
selectaþi Vezi lista reþelelor ºi reþeaua doritã. Indicatorul din dreptul 
numelui reþelei aratã intensitatea semnalului reþelei. Dacã în dreptul 
numelui apare o pictogramã lacãt, reþeaua este protejatã ºi trebuie 
sã introduceþi o parolã pentru a o utiliza.

• Pentru a gestiona contactele stocate pe cartela SIM, selectaþi . 
Pentru detalii, consultaþi „Contacte” la pag. 7.

• Pentru a expedia ºi a vizualiza mesaje text, selectaþi . Pentru 
detalii, consultaþi „Mesaje” la pag. 7.
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P r e g ã t i r e a  p e n t r u  u t i l i z a r e
• Pentru a actualiza programele software (firmware-ul aparatului ºi 
programul de gestionare a conexiunilor) de pe Internet, selectaþi . 

Descãrcarea actualizãrilor de programe poate implica transmiterea 
unor cantitãþi mari de date prin reþeaua furnizorului de servicii. 
Pentru informaþii despre tarifele transmisiilor de date, luaþi legãtura 
cu furnizorul de servicii.

• Pentru definirea setãrilor, selectaþi . Pentru a reveni la ecranul 
anterior, selectaþi Înapoi. Pentru detalii, consultaþi „Instrumente ºi 
setãri” la pag. 9.

• Pentru a deschide acest ghid, selectaþi simbolul semn de întrebare 
(Ajutor). Ghidul se afiºeazã în aplicaþia cititor de fiºiere PDF instalatã 
pe calculator.

• Pentru a minimiza aplicaþia fãrã a închide conexiunea activã, 
selectaþi . Pentru a restaura fereastra aplicaþiei, selectaþi 
pictograma aplicaþiei minimizate.

• Pentru a ieºi din programul de gestionare a conexiunilor, selectaþi X. 
Aceastã operaþie închide ºi conexiunea Internet.
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C o n t a c t e  º i  m e s a j e
3. Contacte ºi mesaje

■ Contacte
Pentru a gestiona contactele memorate pe cartela SIM, din ecranul 
principal, selectaþi .

Pentru a ºterge un contact, selectaþi X de lângã contact ºi Da.

Pentru a trimite un mesaj text unui contact, selectaþi contactul ºi  
de lângã acesta.

Pentru a cãuta un contact, introduceþi numele în câmpul .

Pentru a adãuga un contact, selectaþi Nou, introduceþi numele ºi 
numãrul de telefon ºi selectaþi OK.

■ Mesaje
Pentru a expedia mesaje text ºi a vizualiza mesajele recepþionate, în 
ecranul principal, selectaþi . Mesajele memorate pe cartela SIM se 
afiºeazã într-o listã.

Când recepþionaþi un nou mesaj, numele expeditorului se afiºeazã în 
lista de mesaje, iar numãrul de mesaje de la acel expeditor, se afiºeazã 
lângã nume.

Scrierea ºi expedierea mesajelor
Aparatul Dvs. acceptã trimiterea de mesaje text care depãºesc spaþiul alocat 
pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate ca serii de douã sau 
mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii sã vã taxeze în mod 
corespunzãtor. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne, precum ºi 
caracterele din unele limbi, ocupã mai mult spaþiu, limitând astfel numãrul de 
caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

1. În ecranul principal, selectaþi > Nou.

2. În câmpul Destinatari, introduceþi numerele de telefon ale 
destinatarilor. Separaþi destinatarii prin caracterul virgulã.
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C o n t a c t e  º i  m e s a j e
Pentru a selecta unul sau mai mulþi destinatari din lista de contacte, 
selectaþi , contactele ºi Adãugare. Pentru a cãuta un contact, 
introduceþi numele în câmpul .

Pentru a ºterge un contact din câmpul Destinatari, selectaþi 
contactul ºi apãsaþi tasta Delete de pe tastatura calculatorului.

3. În câmpul Mesaj, scrieþi mesajul.

Pentru a utiliza funcþiile de editare, apãsaþi dreapta pe câmp.

4. Pentru a trimite mesajul, selectaþi Expediere.

Vizualizarea mesajului ºi expedierea unui rãspuns
Pentru a vizualiza un mesaj, în ecranul principal, selectaþi  ºi 
mesajul. Cele mai noi mesaje de la expeditorul mesajului se afiºeazã în 
partea de sus a listei, iar mesajele anterioare, sub acesta. Pentru 
a expedia un rãspuns, scrieþi-l în câmpul Mesaj ºi selectaþi Trimitere.

ªtergerea mesajelor
Pentru a ºterge toate mesajele de la un expeditor, în ecranul principal, 
selectaþi , simbolul X de lângã numele expeditorului ºi Da.

Pentru a ºterge un singur mesaj, în ecranul principal, selectaþi , 
expeditorul, simbolul X de lângã mesaj ºi Da.
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I n s t r u m e n t e  º i  s e t ã r i
4. Instrumente ºi setãri

■ Vizualizarea informaþiilor lunare despre 
conexiuni

Pentru a vizualiza durata totalã a conexiunilor de date ºi volumul 
total al datelor transmise în luna curentã, în ecranul principal, selectaþi 
Conexiune la Internet când nicio conexiune nu este activã.

Pentru a vizualiza detalii despre conexiunile de date pe lunã, 
selectaþi . Se afiºeazã numãrul de conexiuni, volumul de date 
expediate ºi recepþionate ºi ratele medii de transmisie. Barele Duratã ºi 
Volum aratã cât din durata maximã ºi din volumul maxim setate s-a 
utilizat. Pentru a selecta luna anterioarã sau urmãtoare, selectaþi 
sãgeata spre stânga sau spre dreapta.

■ Setãri de conexiune
Pentru a defini setãrile de conexiune, în ecranul principal, selectaþi 

> Conexiune la Internet. Pentru a reveni la ecranul anterior, 
selectaþi Înapoi.

Stick-ul pentru Internet Nokia are setãri predefinite pentru mai mulþi 
furnizori de servicii. Setãrile sunt grupate în profiluri de conectare.

Dacã Stick-ul pentru Internet Nokia nu poate detecta furnizorul de 
servicii sau conexiunea nu funcþioneazã corespunzãtor în reþeaua 
furnizorului de servicii pe care l-aþi selectat, puteþi sã editaþi un profil 
de conectare predefinit pentru a crea unul nou.

Administrarea profilurilor de conectare
Pentru administra profilurile de conectare, în ecranul principal, selectaþi 

> Conexiune la Internet > Profile conexiune. Se afiºeazã o listã cu 
profilurile existente. Efectuaþi una dintre urmãtoarele operaþii:

• Pentru a utiliza profilul predefinit, selectaþi-l din listã.

• Pentru a adãuga un profil la listã selectaþi Nou ºi þara ºi numele 
furnizorului de servicii.
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I n s t r u m e n t e  º i  s e t ã r i
• Pentru a edita un profil predefinit, selectaþi  de lângã profilul 
dorit.

Introduceþi numele punctului de acces în câmpul APN ºi numele de 
utilizator ºi parola în câmpurile corespunzãtoare. Pentru setãrile 
corecte, luaþi legãtura cu furnizorul de servicii.

Pentru a defini serverul de nume de domeniu (DNS), selectaþi 
DNS primar sau DNS secundar ºi introduceþi numele serverului.

Pentru a memora setãrile, selectaþi OK.

• Pentru a ºterge un profil din listã, selectaþi simbolul X de lângã profil.

• Pentru a crea un nou profil, selectaþi Nou > Nou. Introduceþi numele 
profilului, numele punctului de acces (APN), numele de utilizator ºi 
parola ºi definiþi setãrile pentru serverele de nume de domeniu. 
Pentru setãrile corecte, luaþi legãtura cu furnizorul de servicii.

Setãri de conexiune de date
Pentru a defini setãrile de conexiune de date, în ecranul principal, 
selectaþi > Conexiune la Internet > Parametri abonament. 

Pentru a seta limita lunarã pentru volumul total de date transferate ºi 
pentru durata conexiunilor de date în reþeaua 3G, introduceþi o valoare 
(în MB sau minute) sau selectaþi sãgeata spre stânga sau spre dreapta 
pentru a cãuta o valoare.

Pentru a seta aplicaþia sã vã notifice dacã limita setatã pentru volum 
sau duratã, selectaþi caseta de selectare corespunzãtoare.

Conectarea automatã
Pentru a seta aplicaþia sã se conecteze automat la Internet utilizând 
profilul de conectare curent, în ecranul principal selectaþi > 
Conexiune la Internet > Conectare automatã.

Conectarea automatã funcþioneazã cel mai bine când solicitarea 
codului PIN este dezactivatã. Într-un asemenea caz, cartela SIM nu este 
protejatã împotriva utilizãrii neautorizate.

Pentru a preveni conectarea automatã, caseta de selectare 
corespunzãtoare nu trebuie sã fie selectatã.
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I n s t r u m e n t e  º i  s e t ã r i
Permiterea conectãrii în roaming
Pentru a permite Stick-ului pentru Internet Nokia sã se conecteze la 
internet ºi din afara reþelei (de exemplu, când cãlãtoriþi în strãinãtate), 
în ecranul principal, selectaþi > Conexiune la Internet > Permitere 
conectare în roaming. Când utilizaþi aparatul în afara reþelei de 
domiciliu, se afiºeazã . Pentru informaþii suplimentare ºi costuri 
în roaming, luaþi legãtura cu furnizorul de servicii.

Pentru a preveni conexiunile în afara reþelei de domiciliu, caseta de 
selectare corespunzãtoare nu trebuie sã fie selectatã.

Profiluri WLAN/Wi-Fi
Stick-ul pentru Internet Nokia creeazã automat un profil de conectare 
pentru o reþea wireless localã (WLAN sau Wi-Fi) pe care o selectaþi în 
Conexiune la Internet > Vezi lista reþelelor.

Pentru a edita sau a ºterge un profil WLAN, în ecranul principal, selectaþi 
> Conexiune la Internet > Profile WiFi. Pentru a edita un profil, 

selectaþi numele profilului. Pentru a ºterge un profil, selectaþi X de lângã 
numele profilului.

Observaþie: Utilizarea reþelelor WLAN poate fi restricþionatã în 
unele þãri. De exemplu, în Franþa, folosirea reþelei WLAN este 
permisã numai în interior. Pentru informaþii suplimentare, 
contactaþi autoritãþile locale.

■ Setãri de actualizare software
Pentru a defini setãrile pentru actualizãrile de software, în ecranul 
principal, selectaþi > Setãri actualizare.

Pentru a seta aplicaþia sã caute automat actualizãri disponibile, 
selectaþi Verificã disponibilitatea actualizãrilor.

Pentru a defini frecvenþa cu care aplicaþia cautã actualizãri, selectaþi 
Frecvenþã ºi intervalul exprimat în zile.
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I n s t r u m e n t e  º i  s e t ã r i
■ Setãri de reþea
Pentru a defini setãrile de reþea, în ecranul principal, selectaþi > 
Setãri reþea.

Pentru a selecta furnizorul de servicii pe care îl utilizaþi, selectaþi 
Operator, furnizorul ºi OK. Dacã aþi selectat Auto, Stick-ul pentru 
Internet Nokia selecteazã automat furnizorul, conform parametrilor 
de reþea ºi acordurilor de roaming dintre furnizorii de servicii.

Pentru a selecta tipul de reþea pe care aparatul îl utilizeazã pentru 
conectare, selectaþi Tip de reþea ºi tipul de reþea. Dacã selectaþi 
Automat, Stick-ul pentru Internet Nokia încearcã întâi sã utilizeze 
o reþea 3G ºi, dacã nu reuºeºte, o reþea GSM. Dacã selectaþi numai 2G 
(pentru GSM) sau numai 3G, Stick-ul pentru Internet Nokia încearcã sã 
utilizeze numai tipul de reþea selectat.

Pentru a împiedica Stick-ul pentru Internet Nokia sã se conecteze la 
Internet în medii sensibile la unde radio (cum ar fi avioanele), selectaþi 
Mod avion. Când aparatul este în mod avion, se afiºeazã  ºi puteþi sã 
utilizaþi aplicaþia dar nu vã puteþi conecta la Internet ºi nici nu puteþi 
expedia sau recepþiona mesaje text. Pentru a permite aparatului sã se 
conecteze la Internet, caseta de selectare corespunzãtoare trebuie sã 
fie selectatã.

■ Setãrile de cod PIN
Codul numãr personal de identificare (PIN) vã ajutã sã vã protejaþi 
cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Codul este, de obicei, 
furnizat cu cartela SIM.

Pentru a defini setãrile de cod PIN, în ecranul principal, selectaþi > 
Administrare SIM.

Pentru a seta aplicaþia sã solicite codul PIN de fiecare datã când Stick-ul 
pentru Internet Nokia este conectat la calculator, selectaþi Activare/
dezactivare PIN. Pentru a dezactiva solicitarea, caseta de selectare 
corespunzãtoare nu trebuie sã fie selectatã.

Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM, selectaþi Modificare cod PIN.
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I n s t r u m e n t e  º i  s e t ã r i
■ Schimbarea limbii sau vizualizarea informaþiilor
Pentru a schimba limba aplicaþiei în Windows sau Linux, în ecranul 
principal, selectaþi > Limbi, limba ºi OK.

Pentru a vizualiza informaþii despre aplicaþie, în ecranul principal 
selectaþi > Despre.
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