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1. Bevezetõ

A CA-42 adatkommunikációs kábel segítségével Nokia telefonját USB-
csatlakozóval rendelkezõ, kompatibilis számítógéphez csatlakoztathatja 
adatátvitel céljából. Adatokat (például naptár- vagy telefonkönyv-
bejegyzéseket) szinkronizálhat a telefon és egy kompatibilis személyi 
adatkezelõ program között a Nokia PC Suite szoftver segítségével.

Megjegyzés: A kábel használatakor rendelkezésre álló funkciók 
a Nokia telefon típusától függõen eltérõek.

Az Adatkommunikációs kábel egyes Nokia telefonokkal kompatibilis, 
és Pop-Port™ csatlakozóval használható. A kompatibilitásról a telefon 
részletes ismertetõjébõl, illetve a www.nokia.com tartozékokról szóló 
oldalain tájékozódhat. A Nokia Connectivity Cable Driver szoftver 
a Microsoft Windows 98 Second Edition, a Windows ME, a Windows 2000 
(3-as és 4-es javítócsomag) és a Windows XP (1-es és 2-es javítócsomag) 
operációs rendszerrel kompatibilis. Ellenõrizze, hogy a Nokia PC Suite 
szoftver kompatibilis-e a számítógépére telepített operációs rendszerrel.

A telefon mûködtetésével, kezelésével és karbantartásával kapcsolatos 
utasítások és az egyéb fontos biztonsági tudnivalók az adott telefon 
felhasználói kézikönyvében találhatók meg.
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2. Telepítés

Ha a Nokia PC Suite programot kábeles kapcsolattal kívánja használni, 
a Nokia PC Suite telepítése elõtt telepítenie kell a Nokia Connectivity 
Cable Driver illesztõprogramot a számítógépre. Ha a Nokia PC Suite 6.4-es 
vagy újabb verzióját használja, akkor nem kell külön telepítenie a Nokia 
Connectivity Cable Driver illesztõprogramot, mert a Nokia PC Suite 6.4-es 
vagy újabb verziója már tartalmazza azt. 

Ha a PC Suite szoftver számítógépre telepített verziója nem mûködik 
az Adatkommunikációs kábel illesztõprogramjával, töltse le a szoftver 
legújabb verzióját a Nokia www.nokia.com webhelyérõl. Megjegyzés: 
A PC Suite 6.0-s vagy újabb verziója nem használható Microsoft 
Windows 98 Second Edition és Windows Me rendszer esetén.

Ha a Nokia PC Suite program (6.4-esnél régebbi verziója) már telepítve 
van a számítógépre, elõször távolítsa el azt: a Windows Start menüjében 
válassza a Programok > Nokia PC Suite > Nokia PC Suite eltávolítása 
lehetõséget. Ezután telepítse a kábel illesztõprogramját a csomagban 
található CD-lemezrõl. 

A Nokia Connectivity Cable Driver legfrissebb verzióját a www.nokia.com 
weblap tartozékokról szóló oldaláról töltheti le.

Megjegyzés: Az illesztõprogram telepítésekor ne csatlakoztassa 
az Adatkommunikációs kábelt a számítógéphez, mert különben 
nem lesz megfelelõ az illesztõprogram telepítése. 
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■ A CD-lemez tartalmának feltöltése 
a számítógépre

1. Lépjen ki az összes Windows programból, és helyezze be 
a Connectivity Cable Driver szoftvert tartalmazó CD-lemezt 
a számítógép CD-meghajtójába.

2. Ha a telepítés nem indul el automatikusan, akkor válassza 
a Start menü Futtatás... parancsát, és a megjelenõ mezõbe írja 
be a „D:\start.exe" parancsot (ahol „D:\" a számítógépben található 
CD-meghajtó betûjele), majd nyomja meg az Enter billentyût.

■ Az illesztõprogram telepítése
1. Válassza az Illesztõprogram telepítése > Connectivity Cable Driver 

telepítése parancsot. A telepítõ varázsló indításához kövesse 
a képernyõn megjelenõ utasításokat, amelyek végigvezetik az 
illesztõprogram telepítésének folyamatán.

2. Egyes rendszereken a telepítés befejezõdése után a varázsló 
a számítógép újraindítását kéri. Kattintson az Igen gombra. 
A program használata elõtt indítsa újra a számítógépet.

3. Távolítsa el a lemezeket a meghajtókból, majd a telepítés 
befejezéséhez kattintson a Befejezés gombra.

Most már újratelepítheti a PC Suite szoftvert, és megkezdheti a kábel 
használatát. Bõvebb információ a Nokia PC Suite dokumentációjában 
olvasható.
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Megjegyzések Windows 2000 felhasználók részére
A kábel elsõ csatlakoztatásakor a Windows 2000 automatikusan 
megkeresi az elõzõleg telepített illesztõprogramokat és szoftvereket. 
Amennyiben a telepítés során megjelenik A digitális aláírás nem 
található üzenet, akkor a telepítés folytatásához kattintson az Igen 
gombra.

Megjegyzések Windows XP felhasználók részére
A kábel elsõ csatlakoztatásakor a Windows XP megjeleníti az 
Új hardver varázsló ablakot, amely segít a Connectivity Cable Driver 
szoftver telepítésében. Amennyiben Windows emblémás hibaüzenetek 
jelennek meg a telepítés során, akkor a telepítés befejezéséhez kattintson 
a Telepítés folytatása gombra.

■ A kábel csatlakoztatása és a csatlakozás 
megszüntetése

A számítógép újraindítása után csatlakoztassa az Adatkommunikációs 
kábelt a számítógép USB-portjához és a Nokia telefon Pop-Port 
csatlakozójához.

A számítógépes kábelcsatlakozás megszüntetéséhez elõször a telefonból, 
majd a számítógépbõl húzza ki a kábel csatlakozóját.

Az Adatkommunikációs kábel használatáról a Nokia telefon és 
a Nokia PC Suite felhasználói útmutatójában talál további tájékoztatást.
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