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SettingWizard
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Apl. u¿ytk. > 
Sett.Wizard.

SettingWizard konfiguruje urz±dzenie, pozwalaj±c 
dokonaæ ustawieñ us³ugodawcy sieciowego, poczty e-mail, 
us³ugi „Naci¶nij i mów” i udostêpniania wideo w oparciu 
o informacje od us³ugodawcy.

Dostêpno¶æ ró¿nych ustawieñ kreatora SettingWizard 
zale¿y od funkcji urz±dzenia, karty SIM, operatora oraz 
dostêpno¶ci danych w bazie danych kreatora ustawieñ, 
znajduj±cej siê w pamiêci urz±dzenia.

Korzystanie z tych us³ug mo¿e wymagaæ skontaktowania 
siê z us³ugodawc± w celu uaktywnienia transmisji danych 
lub innych us³ug.

Przy pierwszym u¿yciu aplikacji nale¿y skonfigurowaæ 
ustawienia. Aby uruchomiæ kreatora, wybierz przycisk 
Start. Aby zakoñczyæ dzia³anie kreatora, naci¶nij Wyjd¼.

Je¿eli w urz±dzeniu nie ma karty SIM, wy¶wietlona 
zostanie pro¶ba o wybranie kraju operatora, a nastêpnie 
samego operatora. Je¿eli kreator zaproponuje niew³a¶ciwy 
kraj lub niew³a¶ciwego operatora, wybierz odpowiednie 
pozycje z listy.

Aby uzyskaæ dostêp do widoku g³ównego kreatora 
SettingWizard, po skonfigurowaniu ustawieñ wybierz 
przycisk OK. Je¿eli konfiguracja ustawieñ zostanie 
przerwana, ustawienia nie zostan± zapisane. 
Po zamkniêciu kreatora mo¿esz rozpocz±æ korzystanie 
ze skonfigurowanych aplikacji, wybieraj±c je z menu 
urz±dzenia.

Ustawienia poczty e-mail
Po wybraniu opcji dodania nowej skrzynki lub 
uaktywnienia istniej±cej skrzynki SettingWizard wy¶wietli 
pro¶bê o wprowadzenie adresu e-mail, nazwy skrzynki, 
nazwy u¿ytkownika i has³a.

Je¿eli dostawca us³ug poczty e-mail jest nieznany, kreator 
za¿±da okre¶lenia typu skrzynki pocztowej oraz serwerów 
poczty przychodz±cej i wychodz±cej. Wiêcej wiadomo¶ci 
na ten temat mo¿na uzyskaæ u us³ugodawcy.

Po wprowadzeniu odpowiednich informacji mo¿na 
rozpocz±æ korzystanie z nowej skrzynki pocztowej. W tym 
celu wybierz przycisk Tak lub przycisk Nie, aby powróciæ do 
g³ównego widoku kreatora SettingWizard.
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Ustawienia operatora
Podczas konfiguracji ustawieñ operatora, takich jak 
ustawienia MMS i WAP, kreator SettingWizard za¿±da 
wyboru odpowiednich opcji. Nastêpnie nale¿y wybraæ OK.

Ustawienia us³ugi 
„Naci¶nij i mów”
Ta opcja jest dostêpna tylko wtedy, gdy w urz±dzeniu 
zainstalowana jest odpowiednia aplikacja i u¿ytkownik 
subskrybuje tê us³ugê.

Na potrzeby konfiguracji ustawieñ us³ugi sieciowej 
„Naci¶nij i mów” (NIM) kreator SettingWizard poprosi 
o okre¶lenie pseudonimu NIM, nazwy u¿ytkownika i has³a.

Ustawienia udostêpniania wideo
Ta opcja jest dostêpna tylko wtedy, gdy w urz±dzeniu 
zainstalowana jest odpowiednia aplikacja i u¿ytkownik 
subskrybuje tê us³ugê.

Po³±czenia wideo wymagaj± karty USIM i dostêpu 
do sieci UMTS.

Na potrzeby konfiguracji ustawieñ us³ugi sieciowej 
udostêpniania wideo kreator SettingWizard poprosi, 
aby wprowadziæ adres udostêpniania plików wideo, nazwê 

u¿ytkownika, has³o, nazwê u¿ytkownika i has³o serwera 
proxy us³ugi udostêpniania wideo, a nastêpnie wybraæ 
przycisk OK.

Po utworzeniu ustawieñ udostêpniania wideo kreator 
SettingWizard zapyta, czy chcesz dodaæ adres 
udostêpniania wideo do kontaktu. Wybierz przycisk 
Tak lub Nie.

Wiêcej informacji
W przypadku problemów z kreatorem SettingWizard 
odwied¼ stronê internetow± firmy Nokia:
www.nokia.com/phonesettings.


