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Over uw USB-modem

De Nokia USB-modem is een draadloze modem om via een mobiel of draadloos netwerk
verbinding te maken met internet.

U moet de applicatie Verbindingsbeheer op uw computer installeren om verbinding te
maken met internet.

Lees eerst de gebruikershandleiding bij de applicatie Verbindingsbeheer, bij uw
computer, het besturingssysteem en eventuele software die u gebruikt bij de
internetverbinding die wordt ingesteld via het apparaat, voordat u uw USB-modem
gebruikt. Voor het lezen van de gebruikershandleiding voor de applicatie
Verbindingsbeheer, selecteert u in de hoofdweergave  . De gebruikershandleiding
wordt weergegeven in de taal die u tijdens de installatie van de applicatie hebt
geselecteerd.

De gebruikstemperatuur voor dit apparaat is -15°C tot 35°C (5°F tot 95°F). De
opslagtemperatuur is -40°C tot 85°C (-40°F tot 185°F).

De USB-functie ondersteunt de overdrachtssnelheden die zijn gedefinieerd in USB-
specificatie versie 2.0.

Waarschuwing:
Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Aan de slag

Onderdelen

1 Kapje
2 USB-aansluiting
3 Klepje van SIM- en geheugenkaartsleuf
4 Indicatorlampje
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5 Antenne

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan
de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden
tot een kortere de levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Bevestig geen banden, sleutelringen of halsbanden aan de ring aan het uiteinde van de
USB-modem.

De SIM-kaart plaatsen
1 Verwijder het kapje.
2 Schuif de cover en til deze omhoog (6).

3 Zorg ervoor dat het contactoppervlak van de kaart naar beneden is gericht, dat de
ontbrekende hoek zich rechtsonder bevindt en plaats de SIM-kaart (7).

4 Laat de cover zakken en schuif hem op zijn plaats (9).

Een geheugenkaart plaatsen
Het apparaat bevat een microSD-geheugenkaartlezer, die u kunt gebruiken om
bestanden op uw compatibele geheugenkaart op te slaan. De geheugenkaart wordt in
uw besturingssysteem weergegeven als een verwisselbare schijf.
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Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor
gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat
beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

1 Verwijder het kapje.
2 Schuif de cover en til deze omhoog (6).

3 Zorg ervoor dat het contactgebied van de geheugenkaart naar boven is gericht en
plaats de kaart in de sleuf die zich onder de SIM-kaartsleuf bevindt. Duw de kaart
in het apparaat tot deze op zijn plaats vastklikt (8).

4 Laat de cover zakken en schuif hem op zijn plaats (9).

De geheugenkaart verwijderen
Verwijder de cover, druk voorzichtig op de kaart tot deze wordt ontgrendeld en trek de
kaart eruit.
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Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing
wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en
kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

De applicatie Verbindingsbeheer installeren
U moet mogelijk beschikken over beheerdersrechten voor het besturingssysteem en
wellicht moet u ook de firewall van uw besturingssysteem instellen om het apparaat
toegang te verlenen tot internet.

1 Verwijder het kapje.
2 Zorg ervoor dat de SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.
3 Zet uw computer aan en sluit het apparaat aan op de USB-poort van de computer.
4 Als de installatie niet automatisch start, gebruikt u de bestandsbrowser van uw

computer om het station van de USB-modem te zoeken en het installatiebestand
op uw apparaat te selecteren.
De installatie kan enkele minuten duren.

5 Voer desgevraagd de PIN-code van uw SIM-kaart in. De PIN-code beschermt uw SIM-
kaart tegen ongeoorloofd gebruik en wordt bij de SIM-kaart geleverd.

Het apparaat loskoppelen
Koppel het apparaat los van de USB-poort. Als uw besturingssysteem dit vereist, moet
u het apparaat mogelijk eerst stoppen voordat u het loskoppelt.

Installatie van uw computer verwijderen
• In Windows: selecteer de uninstall-toepassing in het menu Start.
• In Mac OS: selecteer het uninstall-pictogram in de map Programma's.
• In Linux: gebruik pakketbeheer.

Internetverbinding

Verbinding maken met internet
Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van deze gegevensdiensten
en de tarieven ervan.

1 Sluit het apparaat op de computer aan.
2 Als de applicatie Verbindingsbeheer 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 Apllicaties > Internet en de applicatie.
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3 Voer desgevraagd de PIN-code van uw SIM-kaart in.
4 Controleer het netwerklampje om te zien of een netwerkverbinding beschikbaar is.
5 Selecteer  om via een mobiel netwerk verbinding te maken met internet.

Als uw product een Fi-Fi-functie heeft om een Wi-Fi-netwerk te gebruiken, selecteert
u 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.

6 Gebruik internet zoals gewoonlijk.
7 Als u de verbinding wilt afsluiten in het venster Internetverbinding, selecteert u

 . De verbinding wordt ook verbroken als de applicatie Verbindingsbeheer wordt
gesloten.

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.

Tip: Terwijl u bladert op het web, kunt u de duur van de huidige sessie en de totale
hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens in het venster Internetverbinding
controleren.

Als de computer in de stand-by- of slaapstand gaat, stopt de gegevensoverdracht
mogelijk. Door het overdragen van gegevens verbruikt de computer meer
batterijcapaciteit en wordt de levensduur van de batterij verkort.

Indicatorlampjes

Lampje Status

Rood lampje Het apparaat niet worden verbonden, omdat de
SIM-kaart niet geldig is of niet juist is geplaatst,
of omdat geen geldig netwerk beschikbaar is.

Knipperend rood lampje Het apparaat niet worden verbonden, omdat u
de PIN-code niet hebt ingevoerd of de
vluchtmodus is geactiveerd.

Groen lampje U bent verbonden met een GSM-netwerk en
bezig met het overbrengen van gegevens.

Knipperend groen lampje U bent verbonden, maar niet bezig met het
overbrengen van gegevens.
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Lampje Status

Blauw lampje U bent verbonden met een 3G-netwerk en bezig
met het overbrengen van gegevens.

Knipperend blauw lampje U bent verbonden, maar niet bezig met het
overbrengen van gegevens.

Product- en veiligheidsinformatie
Netwerkdiensten en kosten
Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer
in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop
abonneren.

Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die
corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.

• Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen.
• Probeer niet om het apparaat te openen.
• Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met

betrekking tot radioapparaten.
• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat.
• Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat
niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling
Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende
verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik
van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle.

Symbool van een doorgestreepte container

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle
elektrische en elektronische producten, batterijen en accu’s na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling
moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg
voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel opwww.nokia.com/ecoprofile.

Aanvullende veiligheidsinformatie
Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.
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Medische apparatuur
Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde
medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of
het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten
Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te
voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter
afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

• Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
• Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
• Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt
u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor
Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Gebruiksomgeving
Dit apparaatmodel is getest en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen wanneer het apparaat minstens
0,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden als het rechtstreeks op een USB-poort op het hostapparaat is aangesloten of
als het wordt gebruikt aan het uiteinde van een connectiviteitskabel die in het verkooppakket kan zijn meegeleverd.

Voertuigen
Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende
afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische
snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de
hierin geïnstalleerde apparatuur.

Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de
bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt
opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen
Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden
getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan
resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en
gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk
explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt
aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van
chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders.
Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit
apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)
Dit apparaatmodel voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die
worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de
onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te
waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.
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De blootstellingsrichtlijnen worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen
van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de
standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau
gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo
is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid
benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over
SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Dit apparaatmodel is getest en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen wanneer het apparaat minstens
0,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden als het rechtstreeks op een USB-poort op het hostapparaat is aangesloten of
als het wordt gebruikt aan het uiteinde van een connectiviteitskabel die in het verkooppakket kan zijn meegeleverd.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit product RD-17/RD-19/RD-22/RD-23 in overeenstemming is met de essentiële
vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt
u vinden op http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of
handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende
ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te
brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen
omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte
schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht,
wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij
uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de
verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder
voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie
contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die
onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving
is verboden.
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