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Modem USB

Modem USB firmy Nokia to bezprzewodowy modem umożliwiający łączenie z
internetem w sieciach komórkowych lub bezprzewodowych.

Aby połączyć się z internetem, na swoim komputerze należy zainstalować aplikację
Menedżer połączeń.

Zanim zaczniesz korzystać z modemu USB, zapoznaj się instrukcją obsługi aplikacji
Menedżer połączeń, komputera, systemu operacyjnego i innego oprogramowania
używanego na potrzeby połączenia internetowego ustanawianego za pomocą tego
urządzenia. Aby przeczytać instrukcję obsługi aplikacji Menedżer połączeń, w widoku
głównym wybierz  . Instrukcja obsługi jest wyświetlana w języku wybranym podczas
instalowania aplikacji.

Z urządzenia można bezpiecznie korzystać w temperaturze od –15°C do 35°C, a
temperatura przechowywania urządzenia obejmuje zakres od –40°C do 85°C.

Interfejs USB w urządzeniu obsługuje szybkości przesyłania danych zdefiniowane w
specyfikacji USB w wersji 2.0.

Ostrzeżenie:
Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach
niedostępnych dla małych dzieci.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Pierwsze kroki

Elementy

1 Nakładka
2 Złącze USB
3 Pokrywa karty SIM i karty pamięci
4 Wskaźnik świetlny
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5 Antena

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość
komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej
przez urządzenie energii.

Nie przyczepiaj żadnych pasków, breloczków ani smyczy do końcówki modemu USB.

Wkładanie karty SIM
1 Zdejmij nakładkę.
2 Przesuń pokrywę i ją podnieś (6).

3 Upewnij się, że styki karty są skierowane w dół, a jej ścięty róg znajduje się po
prawej stronie, a następnie włóż kartę SIM (7).

4 Opuść pokrywę i wsuń ją na miejsce (9).

Wkładanie karty pamięci
Urządzenie to zawiera czytnik kart pamięci microSD, za pomocą którego można
zapisywać pliki na kompatybilnej karcie pamięci. Karta pamięci jest wyświetlana w
systemie operacyjnym jako dysk wymienny.

Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

4



Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do
użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować
uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

1 Zdejmij nakładkę.
2 Przesuń pokrywę i ją podnieś (6).

3 Ustaw kartę tak, aby jej styki były skierowane do góry, a następnie wsuń ją do
gniazda, które znajduje się pod gniazdem karty SIM. Wciśnij kartę, aż zatrzaśnie się
na swoim miejscu (8).

4 Opuść pokrywę i wsuń ją na miejsce (9).

Wyjmowanie karty pamięci
Zdejmij pokrywę, delikatnie naciśnij kartę, a następnie wyciągnij ją.

Ważne: Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten
sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.
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Instalacja Menedżera połączeń
Konieczne mogą być uprawnienia administratora systemu operacyjnego, jak również
skonfigurowanie zapory systemowej tak, aby umożliwić dostęp urządzenia do
internetu.

1 Zdejmij nakładkę.
2 Sprawdź, czy karta SIM jest włożona do urządzenia.
3 Włącz swój komputer i podłącz urządzenie do portu USB w komputerze.
4 Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, znajdź za pomocą przeglądarki

plików ścieżkę do modemu USB i wybierz plik konfiguracyjny na swoim urządzeniu.
Instalacja może potrwać kilka minut.

5 Na żądanie wprowadź kod PIN swojej karty SIM. Ten kod pomaga chronić kartę SIM
przed dostępem niepowołanych osób i zwykle jest dostarczany z kartą.

Odłączanie urządzenia
Odłącz urządzenie z portu USB. Przed odłączeniem urządzenia może być konieczne
zatrzymanie jego działania w systemie operacyjnym (jeśli system tego wymaga).

Odinstalowanie z komputera
• W menu Start systemu Windows wybierz deinstalator aplikacji.
• Na komputerze Mac wybierz ikonę odinstalowywania dostępną w folderze aplikacji

Nokia.
• W systemie Linux użyj menedżera pakietów.

Połączenie internetowe

Łączenie z internetem
W sprawie dostępności usług transmisji danych, cennika i taryf skontaktuj się z
usługodawcą.

1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Jeśli aplikacja Menedżer połączeń nie otwiera się automatycznie:

• W systemie Windows wybierz aplikację z pulpitu lub menu Start.
• Na komputerze Mac wybierz aplikację za pomocą programu Finder.
• W systemie Linux wybierz Aplikacje > Internet oraz aplikację.

3 Na żądanie wprowadź kod PIN swojej karty SIM.
4 Sprawdź wskaźnik świetlny, aby dowiedzieć się, czy połączenie sieciowe jest

dostępne.
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5 Aby nawiązać połączenie z internetem za pośrednictwem sieci komórkowej,
wybierz  .
Jeśli produkt umożliwia połączenia przez Wi-Fi, aby skorzystać z sieci Wi-Fi, wybierz
Lista sieci oraz odpowiednią sieć. Wskaźnik wyświetlany obok nazwy sieci
wskazuje siłę sygnału sieci. Jeśli obok nazwy wyświetlany jest symbol kłódki,
oznacza to, że sieć jest chroniona, a w celu jej użycia należy podać hasło.

6 Korzystaj z internetu jak zwykle.
7 Aby przerwać połączenie, w oknie Połączenie z internetem wybierz  . Połączenie

zostanie również zakończone jeśli zamkniesz aplikację Menedżer połączeń.

Uwaga: Możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być w niektórych krajach
ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi tylko w
pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do
lokalnych władz.

Wskazówka: Podczas przeglądania sieci, w oknie Połączenie z internetem możesz
sprawdzić czas trwania połączenia oraz ilość danych wysłanych i odebranych.

Jeśli komputer przejdzie w stan wstrzymania lub hibernacji, przesyłanie danych może
zostać wstrzymane. Przesyłanie danych zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii
komputera i skraca jej żywotność.

Wskaźniki świetlne

Światło Status

Czerwone światło Urządzenie nie może się połączyć, ponieważ
karta SIM jest nieważna, niewłaściwie włożona,
lub obsługiwana sieć jest niedostępna.

Migające czerwone światło Urządzenie nie może się połączyć, ponieważ nie
został wprowadzony PIN lub włączony jest tryb
samolotowy.

Zielone światło Urządzenie jest podłączone do sieci GSM i
przesyła dane.

Migające zielone światło Urządzenie jest podłączone do sieci, ale nie
przesyła danych.

Niebieskie światło Urządzenie jest podłączone do sieci 3G i przesyła
dane.

Migające niebieskie światło Urządzenie jest podłączone do sieci, ale nie
przesyła danych.

7



Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Usługi sieciowe i koszty
Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.
Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do
usług gwarancyjnych.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.

• Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach.
• Nie próbuj otwierać urządzenia.
• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń

radiowych.
• Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim.
• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak
podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.
Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronie www.nokia.com/werecycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać,
że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie
przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać
razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska można przeczytać w profilu Eco na
stroniewww.nokia.com/ecoprofile.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie
Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne
Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu
nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby
się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.
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Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-
defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń
pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

• Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa
niż 15,3 centymetra (6 cali).

• Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
• Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z
lekarzem.

Słuch
Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Środowisko pracy
Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane
w normalnej pozycji, w odległości co najmniej 0,5 cm (1/5 cala) od ciała i jest bezpośrednio podłączone do portu USB w
urządzeniu głównym lub jest używane z kabel połączeniowy, dostarczonym w opakowaniu.

Pojazdy mechaniczne
Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów
elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy
zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek
powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy
materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia
lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na
przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub
pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach
stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych
wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia
pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera
chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa
zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan)
skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)
To urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie
przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane
przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony
wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona
przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na dziesięć gramów
tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego
sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej,
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ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego
minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości
w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com

Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane
w normalnej pozycji, w odległości co najmniej 0,5 cm (1/5 cala) od ciała i jest bezpośrednio podłączone do portu USB w
urządzeniu głównym lub jest używane z kabel połączeniowy, dostarczonym w opakowaniu.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RD-17/RD-19/RD-22/RD-23 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod
adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/..

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami
towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie
bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju.
Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe,
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych
jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie
ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu,
chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej
informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie
i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.
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