
Nokia N- og E-modeller 

Denne veiledningen er laget på Nokia N95, samt testet på Nokia N93, N80, N82, E51 og E65. De 

fleste av Nokia telefoner med Symbian OS bør i utgangspunktet være identiske. 

Skjermbildene under er tatt fra Nokia N95, og kan avvike noe på lignende Nokia-modeller. 

NB! Det anbefales på sterkeste at mobiltelefonen oppdateres med seneste firmware. 

Se http://nokia.no/support/software/softwareupdate.php. 

  

Konfigurasjon 

 

1. Gå inn i hovedmenyen 
på telefonen. Knappen for 
denne varierer fra modell 
til modell. 

  
 



 

2. Fra hovedmenyen velger 
du ikonet merket Verktøy 
eller Innstillinger. 

  
 

 

3. Fra Verktøymenyen 
velger du ikonet 
merketInnst./Innstillinger. 

  
 



 

4. Fra Innstillingsmenyen 
velger duTilkobling. 

  
 

 

5. Fra Tilkoblingsmenyen 
velger duTilgangspunkter 
eller Nettverksmål også 
Tilgangspunkt  

  
 



 

6. I menyen 
Tilgangspunkter velger 
du Nytt 
tilgangspunkt(Velg-
knappen). Hvis du allerede 
har et tilgangspunktet 
merket eduroam i 
oversikten, så velger du 
dette i stedet. 

  
 

 

7. Til venstre sees side 1 av 
2 i innstillingene for 
tilgangspunktet eduroam. 
Endre innstillingene på din 
telefon slik at de tilsvarer 
oppsettet på bildene. 



 

8. Til venstre sees side 2 av 
2 i innstillingene for 
tilgangspunktet eduroam. 
Endre innstillingene på din 
telefon slik at de tilsvarer 
oppsettet på bildet. Velg 
deretterWLAN-
sikkerhetsinnst. 
 
OBS! På enkelte Nokia-
modeller (bl.a. E51, E65 
og E90) må man sette 
WLAN-sikkerhetsmodus 
til 802.1X i stedet for 
WPA/WPA2! 

  
 

 

9. Sjekk at innstillingene 
på din telefon stemmer 
overens med bildet til 
venstre. Velg 
deretter Innst. EAP-
pr.komp. 
 
OBS! På enkelte Nokia-
modeller (bl.a. E90) må 
man aktivere menyvalget 
WLAN-sikkerhetsinnst. 
med "Valg" og "Endre" 
for å få opp skjermbildet 
til venstre. Dette gjelder 
også for neste bilde under 
pkt. 10. 

  
 



 

10. På dette punktet er det 
viktig å sørge for at EAP-
PEAP er høyest prioritert, 
samt at denne er den eneste 
som er aktiv. Dette kan 
styres fra Valg-menyen. 
Velg deretter EAP-PEAP. 

  
 

  
 

 

11 Sjekk atAddtrust 
External CA Root er valgt 
som serfifikat. 

  
 

 

12. Hvis Addtrust 
External CA Root ikke er 
valgt, velg det fra listen. 
Hvis dette sertifikatet 
mangler i listen, last det 
ned fra herfra. 



 

13. Til venstre sees side 2 
av 2 av EAP-PEAP-
innstillingene. Endre 
innstillingene på din 
telefon slik at de tilsvarer 
oppsettet på bildet. Velg 
deretter neste arkfane/Tab 
merket EAP-er. 

  
 

 

14. På dette punktet er det 
viktig å sørge for at EAP-
MSCHAPv2 er høyest 
prioritert, samt at denne er 
den eneste som er aktiv. 
Dette kan styres fra Valg-
menyen. Velg 
deretter EAP-
MSCHAPv2. 

  
 



 

15. Skriv inn ditt 
brukernavn@uia.no og 
passord ved UiA i 
respektive felt. Trykk 
deretter Tilbake-tasten helt 
til du er tilbake på 
hovedmenyen. Du skal nå 
kunne koble deg til 
eduroam-nettet via WLAN. 
Sørg dog for å være ganske 
nærme et aksesspunkt når 
du prøver å koble deg til, 
da enkelte mobilers 
sendere/mottakere har vist 
seg å være ganske svake. 

 


