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לחץ על  ובחר כלים <תוכני שירות>אשף הגדרות.

אשף הגדרות קובע את תצורת ההתקן עבור הגדרות 
ספק שירות הרשת, דואר אלקטרוני, PTT ושיתוף וידאו, 

בהתבסס על המידע מספק השירות.

הזמינות של הגדרות שונות ב אשף הגדרות תלויה בתכונות 
ההתקן, בכרטיס ה-SIM, בספק שירות הרשת ובזמינות 

הנתונים במסד הנתונים של אשף ההגדרות בזיכרון ההתקן.

כדי להשתמש בשירותים אלה, ייתכן שיהיה עליך לפנות אל 
ספק השירות להפעלת חיבור נתונים או שירותים אחרים.

במהלך השימוש הראשון ביישום, תונחה לכל אורך תהליך 
קביעת התצורה של ההגדרות. להפעלת האשף, בחר 

התחלה. לביטול הפעולה, בחר יציאה.

אם לא הוכנס להתקן כרטיס SIM, תתבקש לבחור את 
המדינה שבה פועל ספק שירות הרשת ואת ספק שירות 

הרשת. אם המדינה או ספק שירות הרשת שמציע האשף 
אינם האפשרות הנכונה, בחר את האפשרות המתאימה 

מהרשימה.

אשף הגדרות
כדי לגשת אל התצוגה הראשית של אשף הגדרות לאחר 

קביעת התצורה של ההגדרות, בחר אישור. אם קביעת 
התצורה של ההגדרות לא מסתיימת כהלכה, ההגדרות 
לא נקבעות. לאחר סגירת האשף, באפשרותך להתחיל 

להשתמש ביישומים שתצורתם נקבעה, דרך מיקומי 
התפריט שלהם.

הגדרות דואר אלקטרוני
כאשר אתה בוחר להוסיף תיבת דואר חדשה או להפעיל 
תיבת דואר קיימת, אשף הגדרות מבקש ממך להזין את 

כתובת הדואר האלקטרוני, שם תיבת הדואר, שם המשתמש 
והסיסמה שלך.

אם ספק שירותי הדואר האלקטרוני שהזנת אינו מוכר, 
האשף יבקש ממך להגדיר את סוג תיבת הדואר ואת שרתי 

הדואר הנכנס והיוצא. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק 
השירות שלך.

כדי להתחיל להשתמש בתיבת הדואר החדשה לאחר הזנת 
הנתונים הנדרשים, בחר כן, לחלופין, כדי לחזור אל התצוגה 

הראשית של אשף הגדרות, בחר לא.
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כאשר אתה בוחר לקבוע את תצורת הגדרות ספק שירות 
הרשת, כגון הגדרות MMS ו-,WAPאשף הגדרות מבקש 

ממך לבחור מבין ההגדרות הזמינות ולאחר מכן 
לבחור אישור.

PTT הגדרות
אפשרות זו זמינה רק כאשר היישום מותקן בהתקן 

שברשותך ולאחר שנרשמת כמנוי לשירות.

כאשר אתה בוחר לקבוע את תצורת הגדרות 'ווקי טוקי' 
)PTT( )שירות רשת(, אשף הגדרות מבקש ממך להגדיר 

.PTT את: הכינוי, שם המשתמש והסיסמה שלך עבור

הגדרות שיתוף וידאו
אפשרות זו זמינה רק כאשר היישום מותקן בהתקן 

שברשותך ולאחר שנרשמת כמנוי לשירות.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בעל כרטיס 
.UMTS ולהיות בתחום הכיסוי של רשת USIM

כאשר אתה בוחר לקבוע את תצורת הגדרות שיתוף הווידאו 
)שירות רשת(, אשף הגדרות מבקש ממך להזין את 

הכתובת, שם המשתמש והסיסמה של שיתוף הווידאו ואת 
שם המשתמש והסיסמה של שרת ה-Proxy של שיתוף 

הווידאו, ולבחור אישור.

לאחר יצירת הגדרות לשיתוף וידאו, אשף הגדרות שואל אם 
ברצונך להוסיף את הכתובת לשיתוף וידאו לאיש קשר. 

בחר כן או לא.

מידע נוסף
,אם אתה נתקל בבעיות כלשהן בעבודה עם אשף הגדרות

בקר באתר האינטרנט של Nokia עבור הגדרות הטלפון, 
.www.nokia.com/phonesettings בכתובת
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