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Indstillingsguide
Om Indstillingsguide
Indstillingsguiden bruges til at konfigurere din
enhed til netværkstjenesteudbyderen, e-mail, tryk
og tal og videodeling på grundlag af oplysningerne
for tjenesteudbyderen. Udvalget af indstillinger
afhænger af funktionerne på din enhed, SIM-kortet,
netværkstjenesteudbydere og tilgængeligheden af
dataene i indstillingsguidens database på enheden.
Hvis du vil bruge disse tjenester, er du muligvis nødt
til at kontakte tjenesteudbyderen for at få aktiveret
en dataforbindelse eller andre tjenester.

Første start af enheden
Første gang du bruger indstillingsguiden, får du
hjælp til at angive indstillingerne.
Hvis du vil starte guiden, efter du har brugt den
første gang, skal du vælge de indstillinger, du vil
angive, og Start.
Hvis der ikke er indsat et SIM-kort i enheden, bliver
du bedt om at vælge din netværksudbyder og
udbyderens land. Hvis det land eller den

netværksudbyder, der bliver foreslået, ikke er
korrekt, skal du vælge en anden indstilling på listen.
Hvis du vil have adgang til hovedvisningen i
indstillingsguiden, skal du vælge OK. Hvis
konfigurationen afbrydes, bliver indstillingerne
ikke angivet. Når du har lukket guiden, kan du
begynde at bruge de konfigurerede programmer fra
de tilhørende menuer.

Konfiguration af
indstillinger
E-mail-indstillinger
1. Hvis du vil tilføje en ny postkasse eller aktivere

en eksisterende postkasse, bliver du i
indstillingsguiden bedt om at angive en e-mail-
adresse, et postkassenavn, et brugernavn og en
adgangskode.
Hvis den e-mail-udbyder, du angiver, er ukendt,
bliver du bedt om at angive en postkassetype og
serverne til indgående og udgående e-mail.
Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere
oplysninger.4



2. Du kan begynde at bruge den nye postkasse, når
du har angivet de nødvendige oplysninger, ved
at vælge Ja. Hvis du vil vende tilbage til
hovedvisningen i indstillingsguiden, skal du
vælge Nej.

Indstillinger for
netværksudbyder
Hvis du vælger at konfigurere indstillingerne for din
netværksudbyder, f.eks. MMS- og WAP-
indstillingerne, bliver du i indstillingsguiden bedt
om at vælge mellem de tilgængelige indstillinger.
Vælg de relevante indstillinger, og tryk på OK.

Indstillinger for Tryk og tal
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har
installeret programmet på enheden og har
abonnement på tjenesten.
Hvis du vælger at angive indstillinger for Tryk og tal
(TOT), bliver du i indstillingsguiden bedt om at
angive dit TOT-kaldenavn, et brugernavn og en
adgangskode.

Indstillinger for Deling af video
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har
installeret programmet på enheden og har
abonnement på tjenesten.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du have et
USIM-kort og være inden for et UMTS-netværk.
Når du vil angive indstillinger for deling af video
(netværkstjeneste), bliver du i indstillingsguiden
bedt om at angive en adresse til deling af video, et
brugernavn og en adgangskode samt brugernavnet
og adgangskoden til den proxyserver, der anvendes
til deling af video. Vælg OK. Hvis du vil tilføje en
adresse til videodeling til en kontakt, efter du har
angivet videodelingsindstillinger, skal du vælge
kontakten og trykke på Ja.
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