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de e-mail
ionar uma caixa postal nova ou 
sist. configs. solicita que você 
ail, o nome da caixa postal, o 

a.

de e-mail digitado por você for 
e solicitará que você defina o 
ervidores de e-mails enviados e 
 informações, entre em contato 

a caixa postal após digitar as 
elecione Sim ou selecione Não 
l do Assist. configs..

da operadora
ir as configurações da operadora, 
, o Assist. configs. solicita que 
rações disponíveis e, em seguida, 
Assistente de Configurações 
O Assist. configs. define as configurações do seu dispositivo 
para operadora, e-mail, PTT e compartilhamento de vídeo 
com base nas informações da sua operadora.
A disponibilidade de diferentes configurações no Assist. 
configs. depende dos recursos do dispositivo, do cartão 
SIM, da operadora e da disponibilidade de dados no banco 
de dados do assistente de configurações presente na 
memória do dispositivo.

Para usar esses serviços, talvez você tenha que entrar em 
contato com a operadora para ativar uma conexão de dados 
ou outros serviços.

Ao usar o aplicativo pela primeira vez, você será guiado por 
meio da definição das configurações. Para iniciar o assistente, 
selecione Iniciar. Para cancelar a operação, selecione Sair.
Se não houver um cartão SIM inserido, será solicitado que 
você selecione o país de origem da sua operadora e a própria 
operadora. Se o país ou operadora sugeridos pelo assistente 
não forem os corretos, selecione os corretos na lista.

Para acessar a tela principal do Assist. configs. após a 
definição das configurações, pressione OK. Se a definição das 
configurações for interrompida, as configurações não serão 
definidas. Após fechar o assistente, é possível começar a 
usar os aplicativos pré-configurados em seus próprios 
locais no menu.

Configurações 
Quando você opta por adic
ativar uma existente, o As
digite um endereço de e-m
nome de usuário e a senh

Se o provedor de serviços 
desconhecido, o assistent
tipo de caixa postal e os s
recebidos. Para obter mais
com a operadora.

Para começar a usar a nov
informações solicitadas, s
para voltar à tela principa

Configurações 
Quando você opta por defin
por exemplo, MMS e WAP
você selecione nas configu
pressione OK.
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efinir as configurações de 
deo (serviço de rede), o Assist. 
ê digite um endereço de 
eo, o nome de usuário, a senha, o 

y do compartilhamento de vídeo e 
.

de compartilhamento de vídeo, o 
que você especifique se deseja 
 compartilhamento de vídeo a um 
ou Não.

ões
lema com o Assist. configs., 

rações do telefone Nokia em
figuracoes.
Configurações do PTT
Essa opção estará disponível somente se o aplicativo estiver 
instalado no seu dispositivo e você tiver assinado o serviço.

Quando você opta por definir as configurações do PTT 
(serviço de rede), o Assist. configs. solicita que você 
defina: o apelido PTT, o nome de usuário e a senha.

Configurações do 
compartilhamento de vídeo
Essa opção estará disponível somente se o aplicativo estiver 
instalado no seu dispositivo e você tiver assinado o serviço.

Para fazer uma chamada de vídeo, é necessário ter um 
cartão USIM e estar dentro da área de cobertura de uma 
rede UMTS.

Quando você opta por d
compartilhamento de ví
configs. solicita que voc
compartilhamento de víd
nome de usuário de prox
a senha; e pressione OK

Após criar as definições 
Assist. configs. solicita 
adicionar o endereço de
contato. Selecione Sim 

Mais informaç
Se houver qualquer prob
acesse o site de configu
www.nokia.com.br/con

www.nokia.com.br/configuracoes
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