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Kabel (DKU-5) umo¾òuje pøipojení mobilního telefonu Nokia ke kompatibiln
poèítaèi vybavenému portem USB za úèelem pøenosu dat. Pomocí kabelu, 
kompatibilního softwarového plánovaèe a softwaru Nokia PC Suite lze vytv
snadné spojení s osobním poèítaèem, napø. k synchronizaci dat (v kalendáøi,
telefonním seznamu, seznamu úkolù atd.). 

Kabel (DKU-5) je kompatibilní s telefony vybavenými konektorem rozhraní P
Port™, jako je napøíklad mobilní telefon Nokia 7210. Kompatibilitu mù¾ete 
zkontrolovat pomocí pøíruèky k pøíslu¹enství telefonu. Softwarový ovladaè k
je kompatibilní s operaèními systémy Microsoft Windows 98 Second Edition
Windows ME, Windows 2000 a Windows XP.

Pokyny pro manipulaci, údr¾bu a bezpeènostní opatøení najdete v návodu k p
telefonu.
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Nejprve nainstalujte do poèítaèe softwarový ovladaè kabelu z disku 
CD-ROM, který je souèástí prodejního balení. Poslední verzi softwarového 
ovladaèe kabelu mù¾ete stáhnout z adresy http://www.nokia.com/enhancem

Poznámka: Instalaci ovladaèe provádìjte, kdy¾ kabel NENÍ pøipojen k poèít
Pokud je kabel pøi instalaci pøipojen, instalace ovladaèe neprobìhne správn

■ Vlo¾ení disku CD-ROM do poèítaèe
1. Ukonèete v¹echny programy systému Windows a vlo¾te disk CD-ROM s 

ovladaèem kabelu do jednotky CD-ROM poèítaèe.

2. Pokud systém nespustí instalaci automaticky, zvolte pøíkaz "Spustit.." z 
nabídky "Start", zadejte pøíkaz "D:\start.exe" (kde "D:\" je oznaèení jedno
CD-ROM poèítaèe) a stisknìte klávesu Enter.

■ Instalace ovladaèe
1. Podle pokynù na obrazovce spus»te prùvodce instalací, který vás provede

postupem instalace ovladaèe.

2. Prùvodce instalací vám nejprve oznámí, ¾e do poèítaèe bude nainstalová
ovladaè zaøízení DKU-5. Pokraèujte klepnutím na tlaèítko "Next>" (Dal¹
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3. Po dokonèení instalace vás prùvodce u nìkterých systémù vyzve k novému 
spu¹tìní poèítaèe. Klepnìte na tlaèítko "Yes" (Ano). Pøed zahájením práce s 
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programem musíte znovu spustit poèítaè.

4. Vyjmìte v¹echny disky z jednotek a klepnutím na tlaèítko"Finish" (Doko
instalaci dokonèíte.

Poznámky pro u¾ivatele systému Windows 2000

Systém Windows 2000 pøi prvním pøipojení kabelu automaticky vyhledá døí
instalované ovladaèe a software. Pokud systém v prùbìhu instalace zobrazí z
"Digital signature not found" (Nebyl nalezen digitální podpis), instalaci 
dokonèíte klepnutím na tlaèítko "Yes" (Ano).

Poznámky pro u¾ivatele systému Windows XP
Systém Windows XP pøi prvním pøipojení kabelu spustí "Found New Hardw
Wizard" (Prùvodce novì rozpoznaným hardwarem), který vám pomù¾e s ins
kabelu i virtuálního portu COM. Pokud systém v prùbìhu instalace zobrazí 
chybové zprávy s logem Windows, instalaci obou zaøízení dokonèíte klepnut
tlaèítko "Continue anyway" (Pokraèovat).

■ Pøipojení kabelu
Po novém spu¹tìní poèítaèe pøipojte kabel (DKU-5) k portu USB poèítaèe a k
Pop-Port kompatibilního telefonu Nokia. 

Informace o práci s kabelem naleznete v u¾ivatelských pøíruèkách k telefonu
Nokia a k softwaru Nokia PC Suite.


