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1. Introdução
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Com o Cabo de Ligação de Dados DKU-5 pode ligar o telefone Nokia a um P
compatível com USB para transferência de dados. Pode sincronizar dados (p
exemplo, calendário, lista telefónica ou lista de tarefas) entre o telefone e u
software do tipo agenda compatível utilizando o software PC Suite fornecid
o telefone. 

O Cabo de Ligação de Dados DKU-5 é compatível com telefones com um ter
de interface Pop-Port™, por exemplo, o telemóvel Nokia 7210. Verifique a 
compatibilidade no manual de acessórios do telefone. O software Controlad
Cabo de Ligação de Dados é compatível com os sistemas operativos Microso
Windows 98 Segunda Edição, Windows ME, Windows 2000 e Windows XP.

Consulte as instruções relativas ao funcionamento, cuidados e manutenção
incluindo informações importantes sobre segurança, no manual do utilizado
telefone.
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2. Instalação
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Instale primeiro o software Controlador do Cabo de Ligação de Dados no 
computador, a partir do CD-ROM incluído no pacote de venda antes da inst
do Nokia PC Suite. Pode descarregar a versão mais recente do software 
Controlador do Cabo de Ligação de Dados em 
http://www.nokia.com/enhancements.

Nota: DESLIGUE o Cabo de Ligação de Dados do computador quando instal
controlador. Se o mantiver ligado o controlador será incorrectamente insta

■ Carregar o CD-ROM no computador
1. Feche todos os programas do Windows e introduza o CD-ROM do Contro

do Cabo de Ligação de Dados na unidade de CD-ROM do computador.

2. Se a instalação não for automaticamente iniciada, seleccione "Executar.
menu "Iniciar" e escreva "D:\start.exe" (em que "D:\" se refere à unidade 
ROM do computador) e prima Enter.

■ Instalar o controlador 
1. Siga as instruções no visor para iniciar um assistente de instalação que o

orientará no processo de instalação do controlador.

2. O assistente de instalação indicará primeiro que o DKU-5 vai ser instalad
computador. Clique em "Seguinte>" ("Next") para continuar.
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3. Após a conclusão da instalação, em alguns sistemas o assistente apresenta um 
pedido de reinício do computador. Clique em "Sim" ("Yes"). Tem de reiniciar o 
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computador para poder utilizar o programa.

4. Remova todos os discos das respectivas unidades e, em seguida, clique e
"Concluir" ("Finish") para concluir a instalação.

Notas para utilizadores do Windows 2000

Quando o cabo for ligado pela primeira vez, o Windows 2000 localiza 
automaticamente os controladores e o software instalado anteriormente. S
mensagem "Assinatura digital não encontrada" ("Digital signature not fo
for apresentada durante o processo de instalação, clique em "Sim" ("Yes") 
concluir a instalação.

Notas para utilizadores do Windows XP

Quando o cabo for ligado pela primeira vez, o Windows XP activa o "Assiste
novo hardware encontrado" ("Found New Hardware Wizard") para o ajud
instalação do adaptador do cabo e da porta COM virtual. Se forem apresent
mensagens de Windows Logo durante o processo de instalação, clique em 
"Continuar na mesma" ("Continue anyway") para concluir a instalação de
ambos os dispositivos.
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■ Ligar o cabo
Depois de reiniciar o computador, ligue o cabo DKU-5 à porta USB do computador 
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e ao terminal Pop-Port do telefone Nokia compatível. 

Consulte os manuais do utilizador do telefone Nokia e do PC Suite para Noki
obter informações sobre a utilização de cabos de Dados.


