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Οδηγός ρυθµίσεων
Σχετικά µε τον οδηγό
ρυθµίσεων
Ο οδηγός ρυθµίσεων διαµορφώνει τις
παραµέτρους της συσκευής σας για τις ρυθµίσεις
του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, e-mail,
PTT και κοινής προβολής βίντεο µε βάση τις
πληροφορίες του φορέα παροχής υπηρεσιών. Η
διαθεσιµότητα διάφορων ρυθµίσεων στην
εφαρµογή εξαρτάται από τις δυνατότητες της
συσκευής σας, την κάρτα SIM, το φορέα παροχής
υπηρεσιών δικτύου και τη διαθεσιµότητα των
δεδοµένων στη βάση δεδοµένων του Οδηγού
ρυθµίσεων στη µνήµη της συσκευής.
Για χρήση αυτών των υπηρεσιών, ίσως χρειαστεί
να επικοινωνήσετε µε το φορέα παροχής
υπηρεσιών σας, για να ενεργοποιήσετε µια
σύνδεση δεδοµένων ή άλλες υπηρεσίες.

Πρώτη εκκίνηση
Όταν χρησιµοποιείτε τον οδηγό ρυθµίσεων για
πρώτη φορά, λαµβάνετε οδηγίες για τη
διαµόρφωση παραµέτρων.

Για να εκκινήσετε τον οδηγό µετά την πρώτη χρήση
επιλέξτε τις ρυθµίσεις που επιθυµείτε να
διαµορφώσετε και Έναρξη.
Εάν δεν έχετε τοποθετηµένη κάρτα SIM, σας
ζητείται να επιλέξετε το φορέα παροχής
υπηρεσιών του δικτύου σας και τη χώρα του. Εάν
η χώρα ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου
που υποδεικνύονται από τον οδηγό δεν είναι
σωστά, επιλέξτε τα από τη λίστα.
Για πρόσβαση στην κύρια προβολή του οδηγού
ρυθµίσεων µετά τη διαµόρφωση παραµέτρων,
επιλέξτε Εντάξει. Εάν η διαµόρφωση παραµέτρων
διακοπεί, οι ρυθµίσεις δεν ορίζονται. Μετά το
κλείσιµο του οδηγού, µπορείτε να ξεκινήσετε τη
χρήση των διαµορφωµένων εφαρµογών στις δικές
τους θέσεις µενού.

Ρύθµιση παραµέτρων
Ρυθµίσεις e-mail
1. Για να προσθέσετε ένα καινούριο

γραµµατοκιβώτιο ή να ενεργοποιήσετε ένα
υπάρχον γραµµατοκιβώτιο, ο οδηγός
ρυθµίσεων σας ζητά να πληκτρολογήσετε4



διεύθυνση e-mail,όνοµα γραµµατοκιβωτίου,
όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών e-mail που
εισαγάγατε είναι άγνωστος, ο οδηγός σάς ζητά
να ορίσετε τον τύπο γραµµατοκιβωτίου και
τους διακοµιστές εισερχόµενης και
εξερχόµενης αλληλογραφίας. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Για να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε το νέο
γραµµατοκιβώτιο µετά την εισαγωγή των
απαιτούµενων πληροφοριών, επιλέξτε Ναι. Για
να επιστρέψετε στην κύρια προβολή του
οδηγού ρυθµίσεων, επιλέξτε Όχι.

Ρυθµίσεις φορέα παροχής
υπηρεσιών δικτύου
Αν επιλέξετε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους του
φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όπως
ρυθµίσεις MMS και WAP, ο οδηγός ρυθµίσεων σας
ζητά να επιλέξτε από τις διαθέσιµες ρυθµίσεις.
Επιλέξτε τις σχετικές ρυθµίσεις και Εντάξει.

Ρυθµίσεις υπηρεσίας PTT
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε
εγκαταστήσει την εφαρµογή στη συσκευή σας και
έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία.

Αν επιλέξετε να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις push
to talk (PTT) (υπηρεσία δικτύου), ο οδηγός
ρυθµίσεων σάς ζητά να ορίσετε το ψευδώνυµο,
όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης PTT.

Ρυθµίσεις κοινής προβολής
βίντεο
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχετε
εγκαταστήσει την εφαρµογή στη συσκευή σας και
έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία.
Για να µπορέσετε να πραγµατοποιήσετε µια κλήση
βίντεο, πρέπει να έχετε εισάγει µια κάρτα USIM στη
συσκευή σας και να βρίσκεστε εντός της περιοχής
κάλυψης ενός δικτύου UMTS.
Αν επιλέξετε να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις
κοινής προβολής βίντεο (υπηρεσία δικτύου), ο
οδηγός ρυθµίσεων σάς ζητά να εισαγάγετε τη
διεύθυνση, το όνοµα χρήστη, τον κωδικό
πρόσβασης της κοινής προβολής βίντεο, και το
όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του
διακοµιστή µεσολάβησης κοινής προβολής βίντεο.
Επιλέξτε Εντάξει. Για να προσθέσετε τη διεύθυνση
κοινής προβολής βίντεο σε µια επαφή, αφού
διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις κοινής προβολής
βίντεο, επιλέξτε την επαφή και Ναι.
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