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Mo¿liwo¶æ korzystania z niektórych funkcji i wykonywania niektórych operacji 
uzale¿niona jest od karty SIM, operatora, dostêpno¶ci wiadomo¶ci MMS lub 
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Us³ugi sieciowe
Aby u¿ywaæ telefonu, trzeba mieæ dostêp do us³ug ¶wiadczonych przez 
us³ugodawców. Mo¿liwo¶æ korzystania z wielu funkcji zale¿y od charakterystyki 
sieci. Niektóre funkcje nie s± dostêpne we wszystkich sieciach; w innych sieciach 
mo¿e byæ wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z us³ugodawc± przed 
umo¿liwieniem korzystania z us³ug sieci. O sposobie korzystania z us³ug 
sieciowych oraz o zwi±zanych z nimi op³atach mo¿na siê dowiedzieæ od 

us³ugodawcy. W niektórych sieciach mog± obowi±zywaæ ograniczenia wp³ywaj±ce 
na sposób korzystania z us³ug sieciowych. Niektóre sieci mog± na przyk³ad nie 
udostêpniaæ pewnych specyficznych dla danego jêzyka znaków lub us³ug.
W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki i ³±cza do witryn udostêpnianych przez 
inne organizacje, niepowi±zane z firm± Nokia. Urz±dzenie pozwala te¿ na dostêp 
do innych witryn obs³ugiwanych przez firmy niepowi±zane z firm± Nokia. Witryny 
innych firm nie s± powi±zane z firm± Nokia. Firma Nokia nie wspiera tych witryn 
i nie odpowiada za nie. Je¶li zdecydujesz siê z nich korzystaæ, stosuj takie same 
¶rodki ostro¿no¶ci w odniesieniu do bezpieczeñstwa lub materia³ów, jak przy 
po³±czeniach z ka¿d± inn± witryn± internetow±.
Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu znajdziesz w instrukcji obs³ugi.
WYDANIE 1. PL



Se
tt

in
gW

iz
ar

d
SettingWizard 
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Sett.Wizard.

SettingWizard konfiguruje urz±dzenie do wspó³pracy 
z danym us³ugodawc±, a tak¿e do obs³ugi 
poczty-elektronicznej i us³ugi naci¶nij i mów, na 
podstawie informacji pobranych od us³ugodawcy.

Dostêpno¶æ poszczególnych ustawieñ w aplikacji 
SettingWizard zale¿y od funkcji obs³ugiwanych przez 
urz±dzenie, karty SIM, us³ugodawcy i dostêpno¶ci 
potrzebnych informacji w pamiêci urz±dzenia, w bazie 
danych aplikacji SettingWizard.

Aby mo¿na by³o korzystaæ z tych us³ug, mo¿e okazaæ 
siê konieczny kontakt z us³ugodawc± w celu aktywacji 
transmisji danych lub innych us³ug.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji u¿ytkownik jest 
przeprowadzany przez proces konfiguracji ustawieñ. 
Aby uruchomiæ aplikacjê, wybierz Start. Aby anulowaæ 
operacjê, wybierz Wyjd¼.

Je¶li do urz±dzenia nie zosta³a w³o¿ona karta SIM, 
u¿ytkownik proszony jest o wybranie swojego 
us³ugodawcy oraz okre¶lenie jego kraju macierzystego. 
Je¶li kraj lub us³ugodawca sugerowany przez aplikacjê jest 
nieprawid³owy, wybierz z listy odpowiedni± warto¶æ.

Aby uzyskaæ dostêp do g³ównego widoku aplikacji 
SettingWizard po skonfigurowaniu ustawieñ, wybierz 
OK. Je¶li proces konfigurowania ustawieñ zostanie 
przerwany, nie zostan± one zapisane. Po zamkniêciu 
aplikacji SettingWizard mo¿esz zacz±æ korzystaæ ze 
wszystkich skonfigurowanych aplikacji, wywo³uj±c 
je z odpowiednich miejsc w menu.

Ustawienia poczty elektronicznej
Gdy wybierzesz dodanie nowej lub aktywacjê istniej±cej 
skrzynki pocztowej, aplikacja SettingWizard poprosi 
o podanie adresu e-mail, nazwy skrzynki pocztowej, 
nazwy u¿ytkownika i has³a.

Je¶li wprowadzony us³ugodawca poczty elektronicznej 
bêdzie nieznany, pojawi siê pro¶ba o okre¶lenie rodzaju 
skrzynki pocztowej oraz skonfigurowanie serwera poczty 
przychodz±cej i wychodz±cej. Wiêcej na ten temat mo¿na 
siê dowiedzieæ od us³ugodawcy.

Aby rozpocz±æ korzystanie z nowej skrzynki pocztowej po 
wprowadzeniu wymaganych informacji, wybierz Tak, lub 
wybierz Nie, aby powróciæ do g³ównego widoku aplikacji 
SettingWizard.
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Ustawienia dotycz±ce 
us³ugodawcy
Gdy zechcesz skonfigurowaæ ustawienia dotycz±ce 
us³ugodawcy, takie jak ustawienia MMS lub WAP, 
aplikacja SettingWizard poprosi o wskazanie dostêpnego 
ustawienia i wybranie OK. 

Ustawienia us³ugi naci¶nij i mów
Ta opcja jest dostêpna tylko wtedy, gdy w urz±dzeniu jest 
zainstalowana odpowiednia aplikacja, a u¿ytkownik jest 
abonentem us³ugi naci¶nij i mów.

Gdy wybierzesz, ¿e chcesz skonfigurowaæ ustawienia 
us³ugi naci¶nij-i-mów (NIM) (us³uga sieciowa), aplikacja 
SettingWizard poprosi Ciê o podanie pseudonimu, nazwy 
u¿ytkownika i has³a.

Informacje dodatkowe 
Je¶li podczas korzystania z aplikacji SettingWizard 
napotkasz problemy, odwied¼ witrynê po¶wiêcon± 
konfiguracji telefonów firmy Nokia, dostêpn± pod 
adresem www.nokia.com/phonesettings.


