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Snabbguide till internet via Iridium. 

Windows 7 
 

Inledning 

För att kunna koppla upp sig emot internet via din Iridium satellittelefon så måste du göra några 
punkter först och ha din utrustning framme. Denna guide kommer på ett enkelt sätt hjälpa dig att 
installera och avinstallera drivrutiner samt hjälpa er att installera Direct Internet.  

Detta är en guide för att underlätta installationen men vi önskar betona att vi inte ansvarar för 
eventuella fel, ändringar som kan ske i mjukvara från extern källa eller eventuella konsekvenser i 
kunders datorer. Ej heller för om det innebär att det dras units (minuter) på kunders 
kontantkort/abonnemang vid uppkoppling.  

 

 

Avinstallera Drivrutiner 

Detta kommer ni endast behöva göra ifall ni har installerat och försökt själva men inte fått det att 
fungera. Risken finns även ifall ni kopplar in Satellittelefonen direkt i datorn och installerat 
automatiska drivrutiner, då kan det uppstå fel och därför måste man ta bort dem. 

1. Klicka på Windowsknappen (start) och skriv i sökfältet längst ner: devmgmt.msc. 
2. Ni har öppnat enhetshanteraren, ni ser högst upp i menyraden en flik som heter visa klicka 

på denna och klicka i Visa dolda enheter. 
3. Klicka upp menyraderna på flikarna: Övriga enheter, Portar (COM & LPT), USB styrenheter. 
4. Där letar ni efter en drivrutin som har namnet Iridium i sig, har den det så högerklickar ni på 

den och väljer avinstallera. Det kan vara så att ni inte hittar någon med namnet iridium, då 
vet ni att det inte finns några installerade drivrutiner på er dator. 

5. Starta om datorn om ni har avinstallerat något. 
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Installera Drivrutiner 

Nu ska vi installera drivrutinerna till denna koppling mellan dator och satellittelefon. För att göra 
detta vill jag att ni tar fram er CD-skiva och USB-kabel som följde med telefonen. Ni ska även se till att 
ni har en ledig USB-port ledig i er dator. 

1. Första saken vi ska göra är att kopiera en mapp som ligger på cd-skivan ni fick med. Detta gör 
ni igenom att stoppa in skivan i cd-läsaren, så ska det komma upp en ruta som frågar vad ni 
vill göra. Enklast är att välja att se dem i utforskaren. 

2. Ifall denna ruta av någon anledning inte kommer upp av sig själv så kan ni lokalisera denna 
mapp igenom att klicka på Windowsknappen och välja Dator i det högra fältet. Sedan 
därifrån klickar ni på er cd/DVD-läsare, (E:), (F:) är vanliga namn på läsaren. 

3.  Nu ska vi kopiera över en mapp som heter VCOMPORT, ni hittar denna ifall ni klickar på 
mappen vid namn Drivers, beroende på vilken telefon ni har men t.ex. 9555 drivers.  

4. Därunder hittar ni en mapp som heter VCOMPORT, högerklicka på den, kopiera mappen, 
minimera alla fönster och högerklicka mitt på skrivbordet och välj klistra in. Ni kan även dra 
mappen till skrivbordet ifall ni tycker det är enklare. 

5. Nu startar vi telefonen och kopplar in med hjälp av USB-kabeln in i datorn. När ni har gjort 
det så klickar ni på Windows knappen (start), och skriver in i sökfältet: devmgmt.msc 

6. Nu kommer enhetshanteraren öppna sig, lokalisera er enhet, den kommer förmodligen ligga 
under övriga enheter, vid namn Iridium 9555, H2 handset eller liknande. Denna kommer att 
ha en liten gul varningstriangel på sig. Då högerklickar ni på enheten och väljer uppdatera 
drivrutiner. 

7. En ruta kommer att komma upp som frågar om ni vill söka efter drivrutiner, då klickar ni på 
alternativet längst ner som säger att ni vill leta manuellt på datorn. 

8. En ny ruta kommer att dyka upp, den vill att ni ska välja drivrutinens sökväg, denna skapade 
ni innan, när vi kopiera över hela mappen VCOMPORT till skrivbordet. Det är exakt den 
mappen vi ska välja nu, så klicka bläddra, välj i det vänstra fältet skrivbord, och lokalisera 
mappen VCOMPORT där. Välj mappen och klicka OK 

9. Nu är ni tillbaka till den föregående rutan med en ny sökväg i rutan, klicka på nästa för att 
komma förbi. 

10. Efter det kommer en ny ruta som säger att ni har installerat drivrutinen, klicka stäng. 
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Installera Direct Internet. 

Innan vi startar att installera Direct Internet så får ni kolla så att ni har gjort allt som behövs: 
Installera drivrutiner, startat telefonen, kopplat in den i datorn, ser att den har rätt COM-port, 
tillgång till administrator privilegier. 

1. Ifall allt detta är färdigt så kan vi börja, vi börjar med att öppna upp skivan ni fortfarande ska 
ha i er cd-läsare, för att komma dit klickar ni: Windowsknappen-Dator-(Cd-läsaren).  

2. När detta är gjort klickar ni på mappen som heter i detta fall: 9555 User Manuals, Videos and 
Tools.  

3. Efter det så klickar ni vidare till: Iridium Direct Internet, vi väljer Windows-mappen och 
öppnar den. 

4.  I den mappen dubbelklickar ni på program ikonen som heter: Iridium Direct Internet 
Installer.exe 

5. Klicka Nästa och gå igenom installationen.  
6. Fyll i vart ni bor osv, när en ruta ber er. 
7. Gå in på Modemfliken och längst ner står det lägg till, klicka på den. 
8. En ny ruta dyker upp och ni ska bocka i rutan där det står: identifiera inte modemet, visa en 

lista att välja från. Klicka nästa 
9. Välj Iridium under tillverkare-tabben och välj sedan Iridium PPP Data Modem under modell-

tabben, klicka nästa. 
10. Välj sedan: specifik port och välj den COM-porten ni vet att telefonen är kopplad till. Klicka 

sedan nästa. 
11. För att kolla att det funkade så kan ni klicka Start-skriv i sökfältet: telefon och modem, klicka 

på det, byt flik till modem och där ska ni se er nya uppkoppling och vilken COM-port den 
använder. 

12. Nu fortsätter vi och klickar Nästa på den rutan som har kommit upp. 
13. Klicka i rutan att ni godkänner och klicka nästa 
14. Klicka färdig. 
15. Nu kommer den fråga om ni vill starta om systemet, det gör ni. 
16. Datorn har startat om klickar ni på Launch Iridium Direct internet som ni nu har på 

skrivbordet.  
17. Klicka på egenskaper 
18. Om det finns flera Modem installerade på datorn, Klicka i alla rutor för modemen som har 

Iridium PPP Data Modem installerat under fliken allmänt. 
19. Välj fliken, alternativ och klicka ur rutan där det står: fråga efter namn och lösen. 
20. Klicka OK. 
21. DÅ var vi färdiga! 
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