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Settings wizard
Giới thiệu về Settings wizard
Settings wizard sẽ cấu hình điện thoại để sử dụng với nhà
cung cấp dịch vụ mạng của bạn, các thông số cài đặt e-
mail, push to talk, và chia sẻ video dựa trên những thông
tin về nhà cung cấp dịch vụ. Tính khả dụng của các cài đặt
khác nhau trong tùy thuộc vào các tính năng của điện
thoại, thẻ SIM, nhà cung cấp dịch vụ mạng, và tính khả
dụng của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của Settings wizard
trong bộ nhớ điện thoại.
Để sử dụng những dịch vụ này, bạn phải liên hệ với nhà
cung cấp dịch vụ để kích hoạt kết nối dữ liệu hoặc các dịch
vụ khác.

Khởi động ban đầu
Khi sử dụng Settings wizard lần đầu tiên, bạn sẽ được
hướng dẫn bằng cấu hình cài đặt.
Để khởi động wizard sau khi sử dụng lần đầu tiên, hãy
chọn những thông số cài đặt bạn muốn cấu hình và chọn
Bắt đầu.
Nếu bạn chưa lắp thẻ SIM, bạn sẽ được yêu cầu bạn chọn
chọn nhà cung cấp dịch vụ mạng và quốc gia của nhà cung

cấp dịch vụ mạng. Nếu quốc gia hoặc nhà cung cấp dịch
vụ mạng được gợi ý không phù hợp, hãy chọn một quốc
gia hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng từ danh sách.
Để truy cập vào giao diện chính của Settings wizard sau
khi cấu hình cài đặt, chọn OK. Nếu cấu hình cài đặt bị gián
đoạn, thông số cài đặt sẽ không được xác định. Sau khi
đóng trình hướng dẫn, bạn có thể bắt đầu sử dụng các
ứng dụng đã được cấu hình ở những vị trí menu riêng của
chúng.

Cài đặt cấu hình
Cài đặt e-mail
1. Để thêm một hộp thư mới hoặc kích hoạt hộp thư hiện

có, Settings wizard sẽ yêu cầu bạn nhập một địa chỉ e-
mail, tên hộp thư, tên người dùng, và mật khẩu.
Nếu nhà cung cấp dịch vụ e-mail bạn đã nhập chưa
được xác định, trình hướng dẫn sẽ yêu cầu bạn xác
định loại hộp thư và các server thư đến và đi. Để biết
thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ
của quý khách.

© 2008 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.4



2. Để bắt đầu sử dụng hộp thư mới sau khi nhập những
thông tin được yêu cầu, chọn Có, để trở về giao diện
chính của Settings wizard, chọn Không.

Cài đặt nhà cung cấp dịch vụ mạng
Nếu bạn chọn lập cấu hình cài đặt cho nhà cung cấp dịch
vụ mạng, chẳng hạn như cài đặt MMS và WAP, Settings
wizard sẽ yêu cầu bạn chọn từ những cài đặt hiện có. Chọn
cài đặt thích hợp và chọn OK.

Cài đặt Push to talk
Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn đã cài ứng dụng này
trên điện thoại và bạn đã đăng ký với dịch vụ.
Nếu bạn chọn lập cấu hình cài đặt cho push to talk (PTT)
(dịch vụ mạng), Settings wizard sẽ yêu cầu bạn xác định
biệt danh, tên người dùng và mật khẩu PTT.

Cài đặt chia sẻ video
Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn đã cài ứng dụng này
trên điện thoại và bạn đã đăng ký với dịch vụ.
Để thực hiện một cuộc gọi video, bạn phải lắp thẻ USIM
vào điện thoại và ở trong vùng phủ sóng của mạng UMTS.
Nếu bạn chọn lập cấu hình cài đặt chia sẻ video (dịch vụ
mạng), Settings wizard sẽ yêu cầu bạn nhập địa chỉ, tên
người dùng, mật khẩu của dịch vụ chia sẻ video, tên người
dùng và mật khẩu của proxy chia sẻ video. Chọn OK. Để

thêm địa chỉ chia sẻ video vào một số liên lạc, sau khi tạo
cài đặt chia sẻ video, hãy chọn số liên lạc và chọn Có.
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