
Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en
bepalingen, 7 juni 1998" (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

tion. 
Korte installatiehandleiding voor de 
datakabel DKU-5 

9354902
Uitgave 2

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corpora



2

1. Inleiding

n en 
tware 

r de 
van de 
 

et 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Met de datakabel DKU-5 kunt u uw Nokia-telefoon aansluiten op een USB-
compatibele pc voor gegevensoverdracht. U kunt gegevens synchroniseren 
(bijvoorbeeld de agenda, het telefoonboek of de actielijst) tussen de telefoo
de software van een compatibele organizer met behulp van de PC Suite-sof
die bij de telefoon wordt geleverd. 

De datakabel DKU-5 is compatibel met telefoons met een Pop-Port™-
interfaceconnector, bijvoorbeeld de mobiele telefoon Nokia 7210. Controlee
compatibiliteit in de onderdelengids van uw telefoon. Het stuurprogramma 
datakabel is compatibel met de besturingssystemen Microsoft Windows 98
Tweede editie, Windows ME, Windows 2000 en Windows XP.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon voor informatie over h
gebruik van de telefoon, de verzorging en het onderhoud en belangrijke 
veiligheidsinformatie.
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2. Installatie
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Voordat u de Nokia PC Suite installeert, moet u eerst het stuurprogramma v
datakabel op de computer installeren vanaf de cd-rom die in de verpakking 
meegeleverd. U kunt de meest recente versie van het stuurprogramma van d
datakabel downloaden van 
http://www.nokia.com/enhancements.

Opmerking: zorg ervoor dat de datakabel NIET is aangesloten op de comput
het stuurprogramma installeert. Als de kabel wel is aangesloten, wordt het 
stuurprogramma onjuist geïnstalleerd. 

■ De cd-rom op de computer laden
1. Sluit alle Windows-programma's af en plaats de cd-rom met het stuur-

programma van de datakabel in het cd-rom-station van de computer.

2. Als de installatie niet automatisch wordt gestart, selecteert u Uitvoeren 
menu Start, typt u 'D:\start.exe' (waarbij 'D:\' staat voor het cd-rom-stat
van de computer ) en drukt u op Enter.

■ Het stuurprogramma installeren
1. Volg de instructies op het scherm om een installatiewizard te starten die 

het installatieproces van het stuurprogramma leidt.

2. De installatiewizard laat u eerst weten dat DKU-5 op de computer wordt
geïnstalleerd. Klik op Next (Volgende) > om door te gaan.
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3. Als de installatie is voltooid, wordt u bij sommige systemen gevraagd om de 
computer opnieuw op te starten. Klik op Yes (Ja). U moet de computer opnieuw 
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opstarten voordat u het programma kunt gebruiken.

4. Verwijder alle schijven uit de stations en klik vervolgens op Finish (Volto
om de installatie te voltooien.

Opmerkingen voor gebruikers van Windows 2000

Als u de kabel voor het eerst aansluit, wordt de locatie van de stuurprogram
en de software die u eerder hebt geïnstalleerd, automatisch gevonden door 
Windows 2000. Als u tijdens de installatie de melding Digital signature not
found (Digitale handtekening niet gevonden) ontvangt, klikt u op Yes (Ja)
installatie te voltooien.

Opmerkingen voor gebruikers van Windows XP

Als u de kabel voor het eerst aansluit, wordt in Windows XP de wizard Foun
Hardware (Nieuwe hardware gevonden) opgestart. Deze wizard helpt u bij
installatie van de kabeladapter en de virtuele COM-poort. Als u tijdens de 
installatie foutmeldingen met het Windows-logo ontvangt, klikt u op Conti
anyway (Toch doorgaan) om de installatie van beide apparaten te voltooie
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■ De kabel aansluiten
Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, sluit u de DKU-5-kabel aan op de 
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USB-poort van de computer en op de Pop-Port-connector van de compatibe
Nokia-telefoon. 

Raadpleeg de gebruikershandleidingen van uw Nokia-telefoon en de Nokia 
Suite voor informatie over het gebruik van gegevenskabels.


