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Over de toepassing Verbindingsbeheer

Met de toepassing Verbindingsbeheer en uw compatibele USB-modem hebt u
eenvoudig en draadloos toegang tot internet en verschillende internetdiensten.
Mogelijk kunt u ook verbinding maken via een Wi-Fi-verbinding. Sluit de USB-modem
aan op uw compatibele computer en u kunt aan de slag.

Als u de USB-modem voor de eerste keer aansluit op uw computer, wordt de toepassing
automatisch geïnstalleerd. Raadpleeg de snelstartgids bij de USB-modem voor meer
informatie.

Lees deze handleiding aandachtig door. Lees tevens de snelstartgids bij de USB-modem
en de gebruikershandleiding bij uw computer, het besturingssysteem en eventuele
software die u gebruikt om te browsen op internet.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Neem voordat u de beschreven internetdiensten gebruikt, contact op met uw
serviceprovider voor informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

Aan de slag

De toepassing Verbindingsbeheer openen
Sluit uw USB-modem aan op een USB-poort in uw computer.

Als de toepassing niet automatisch wordt geopend
• In Windows: selecteer de toepassing vanaf het bureaublad of in het menu Start.
• In Mac OS: selecteer de toepassing in de Zoeker.
• In Linux: selecteer Toepassingen > Internet en de toepassing.

De huidige verbindingsstatus weergeven
Onder in de toepassing ziet u het volgende:

• de naam van uw serviceprovider
• het type mobiel netwerk, bijvoorbeeld 3.5G
• signaalsterkte, aangegeven met een aantal groene puntjes 
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Internetverbinding

Verbinding maken met internet

Via een mobiel netwerk verbinding maken met internet
Selecteer  .  geeft een actieve verbinding aan.

Verbinding met internet maken via een Wi-Fi-netwerk
Selecteer Netwerklijst en het gewenste netwerk.
Het indicatorlampje naast de naam van het netwerk geeft de signaalsterkte van het
netwerk aan. Als een hangslot naast de naam wordt weergegeven, is het netwerk
beveiligd en moet u een wachtwoord invoeren.

De internetverbinding sluiten
Selecteer  of sluit de toepassing.

Weergeven hoeveel gegevens zijn verzonden of ontvangen
U kunt bijhouden hoeveel gegevens u hebt verzonden of ontvangen en hoe lang of hoe
dikwijls u gedurende de maand online bent geweest.

Selecteer  in het hoofdmenu wanneer geen verbinding is geopend.

De huidige maand weergeven
Selecteer . Het aantal en de duur van verbindingen, de hoeveelheid verzonden en
ontvangen gegevens en de gemiddelde snelheden worden weergegeven.

Andere maanden weergeven
Selecteer  of .

Contacten en berichten

Contacten beheren die op de SIM-kaart zijn opgeslagen
Selecteer in de hoofdweergave  .

Een contact toevoegen
Selecteer Een contactpersoon toevoegen, voer de naam en het telefoonnummer in
en selecteer OK

Een SMS-bericht naar een contact verzenden
Selecteer  naast een contact.
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Een contact zoeken
Voer de naam in het veld  in.

Een contact verwijderen
Selecteer  naast een contact.

Over SMS-berichten
Selecteer in de hoofdweergave  .

Houd contact met uw vrienden. U kunt eenvoudig SMS-berichten verzenden en lezen
die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen, net als op uw mobiele apparaat.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht.
Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider
kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in
beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt
beperkt.

Een SMS-bericht verzenden
Selecteer in de hoofdweergave  > Nieuw.

1 Voer in het veld Ontvangers het telefoonnummer van de ontvanger in. Als u
meerdere ontvangers wilt opnemen, scheidt u ze met een komma.
Als u een of meer ontvangers wilt selecteren uit de contacten die op de SIM-kaart
zijn opgeslagen, selecteert u  en de contacten. Als u een contact wilt zoeken,
geeft u de naam op in het veld .

2 Typ het bericht in het veld Bericht. Als u tekst wilt knippen, kopiëren of plakken,
klikt u met de rechtermuisknop in het veld.

3 Selecteer Zenden.

Een SMS-bericht weergeven en beantwoorden
U kunt de SMS-berichten die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen lezen en beantwoorden.

Selecteer in de hoofdweergave  . Een lijst met afzenders van berichten wordt
weergegeven. Ook wordt het aantal nieuwe berichten van die afzender weergegeven.

1 Selecteer een afzender. Alle berichten tussen u en de afzender worden
weergegeven, het meest recente bericht bovenaan.

2 Schrijf uw antwoord in het veld Bericht en selecteer Zenden.
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De afzender van een bericht toevoegen aan uw contacten
Selecteer in de hoofdberichtweergave het telefoonnummer en voer de naam van het
contact in. Het contact wordt op de SIM-kaart opgeslagen.

Een SMS-bericht verwijderen
Geen ruimte voor nieuwe berichten op uw SIM-kaart? U kunt berichten verwijderen om
ruimte te maken voor nieuwe.

Selecteer in de hoofdweergave  .

Een enkel bericht verwijderen
Selecteer de afzender en selecteer  naast het bericht.

Alle berichten van een afzender verwijderen
Selecteer  naast de naam van de afzender.

Verbindingsinstellingen

Over verbindingsinstellingen
Selecteer in de hoofdweergave  > Internetverbinding.

De USB-modem heeft vooraf gedefinieerde instellingen voor verschillende
serviceproviders. De instellingen zijn gegroepeerd in verbindingsprofielen.

Als de USB-modem uw serviceprovider niet detecteert of als de verbinding niet naar
behoren werkt in het netwerk van de serviceprovider die u hebt geselecteerd, kunt u
een vooraf gedefinieerd verbindingsprofiel bewerken of een nieuw profiel maken.

Een verbindingsprofiel selecteren
U kunt een vooraf gedefinieerd profiel bewerken of een nieuw profiel maken. Neem
contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

Selecteer in de hoofdweergave  > Internetverbinding > Verbindingsprofielen.
De huidige profielen worden weergegeven in een lijst.

Een vooraf gedefinieerd profiel gebruiken
Selecteer een profiel uit de lijst.

Een vooraf gedefinieerd profiel toevoegen aan de lijst
Selecteer Nieuw en het land en de naam van de serviceprovider.
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Een vooraf gedefinieerd profiel bewerken
1 Selecteer  naast het profiel.
2 Voer de naam van het toegangspunt (APN), de gebruikersnaam en het wachtwoord

in.
3 Definieer de instellingen van de domeinnaamserver (DNS) te definiëren.

Een nieuw profiel maken
1 Selecteer Nieuw > Nieuw.
2 Voer een profielnaam in.
3 Voer APN, gebruikersnaam en wachtwoord in.
4 Definieer de instellingen van de DNS.

Een profiel verwijderen
Selecteer  naast het profiel.

Verbinding maken via Wi-Fi 
Selecteer Internetverbinding > Netwerklijst in de hoofdweergave.

Wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk, wordt een profiel voor het
netwerk gemaakt.

Wi-Fi-profielen weergeven
Selecteer in de hoofdweergave  > Internetverbinding > Wi-Fi-profielen.

Een profiel bewerken
Selecteer  naast een profiel.

Een profiel verwijderen
Selecteer  naast een profiel.

Opmerking: In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van
Wi-Fi. In Frankrijk mag Wi-Fi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.
Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Automatisch verbinding maken met internet
Gebruikt u een bepaalde internetverbinding veel? Stel uw USB-modem zo in dat het
verbindingsprofiel automatisch wordt gebruikt om verbinding te maken met internet.
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Verbinden met het huidige profiel
Selecteer in de hoofdweergave  > Internetverbinding > Automatische
verbinding en selecteer  of  totdat Mobiel of Wi-Fi wordt weergegeven.

Automatische verbinding werkt het beste als vragen om de PIN-code is uitgeschakeld.
Met de PIN-code wordt uw apparaat beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik.

Automatische verbinding uitschakelen
Selecteer  of  totdat Nee wordt weergegeven.

Het type netwerk en de gewenste serviceprovider selecteren
Selecteer  in de hoofdweergave.

Het gewenste type netwerk selecteren
Selecteer Netwerkinstellingen > Type netwerk en het type netwerk. Als u
Automatisch selecteert, maakt de USB-modem verbinding met een 3G-netwerk. Als er
geen 3G-netwerk beschikbaar is, wordt automatisch verbinding gemaakt met een 2G-
netwerk (GSM).

De gewenste serviceprovider selecteren
Selecteer Netwerk, de serviceprovider en OK. Als u Automatisch selecteert, selecteert
de USB-modem de serviceprovider automatisch op basis van de netwerkparameters en
de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders.

Limieten voor gegevensoverdracht instellen
Blijf uw kosten voor gegevensoverdracht de baas en stel limieten in voor de hoeveelheid
gegevens die u gebruikt.

Selecteer in de hoofdweergave  > Internetverbinding > Abonnementen.

De maandelijks limiet instellen
Voer de hoeveelheid in megabyte of de duur in minuten in, of selecteer  of  om de
limiet in te stellen.

U kunt de toepassing zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer de limiet
wordt overschreden.

Vluchtmodus activeren
U kunt voorkomen dat de USB-modem verbinding maakt met internet in omgevingen
die gevoelig zijn voor radiostoringen, zoals vliegtuigen. U kunt de toepassing wel
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gebruiken maar geen verbinding maken met internet of tekstberichten verzenden of
ontvangen.

Selecteer in de hoofdweergave  > Netwerkinstellingen.

Selecteer Vliegmodus.  wordt weergegeven.

Verbindingen tijdens roaming toestaan
Om uw telefoonrekening onder controle te houden, maakt uw apparaat geen
verbinding met internet buiten uw eigen netwerk, bijvoorbeeld wanneer in het
buitenland bent. Indien nodig, kunt u echter verbindingen toestaan.

Selecteer in de hoofdweergave  > Internetverbinding.

Selecteer Verbinding in roaming toestaan.

Wanneer u het apparaat buiten uw eigen netwerk gebruikt, wordt  weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en voor de kosten van
roaming.

Software-instellingen

Het vragen naar de PIN-code uitschakelen
Telkens wanneer u de USB-modem aansluit, wordt u gevraagd de PIN-code in te voeren.
De PIN-code, die doorgaans bij de SIM-kaart wordt geleverd, beschermt uw SIM-kaart
tegen ongeoorloofd gebruik. Als u automatisch verbinding met internet wilt maken,
kunt u het vragen naar de PIN-code uitschakelen.

Selecteer in de hoofdweergave  > SIM-beheer.

Als u het vragen naar de PIN-code wilt activeren of uitschakelen, selecteert u Controle
van PIN-code.

De taal wijzigen
In Windows en Linux kunt u de taal voor de toepassing en de gebruikershandleiding
wijzigen.

Selecteer in de hoofdweergave  > Talen en de taal.

Informatie over de toepassing weergeven
Selecteer in de hoofdweergave  > Productinfo.
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De toepassing Verbindingsbeheer bijwerken

Updates van de toepassing kunnen nieuwe of verbeterde functies bevatten. De
toepassing controleert automatisch op updates.

Selecteer  in de hoofdweergave.

Instellen hoe dikwijls automatisch op updates wordt gecontroleerd
1 Selecteer in de hoofdweergave  > Update-instellingen.
2 Zorg dat Controleren op beschikbare updates is geselecteerd.
3 Voer het interval in dagen in of selecteer  of  .

Verbindingsproblemen oplossen

Lukt het niet om verbinding te maken met internet? Gebruik het diagnoseprogramma
om de oorzaak van het problemen te vinden.

Selecteer in de hoofdweergave  > Extra.

Selecteer Diagnoseprogramma uitvoeren.

Een foutrapport maken om naar Nokia te verzenden
Selecteer Foutenrapportagemodus inschakelen en volg de weergegeven instructies.
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