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Mõned toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud sisuvormingutest. Mõnedele
teenustele kehtivad täiendavad tasud.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.
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Häälestusviisard
Häälestusviisardi teave
Häälestusviisard konfigureerib teie
teenusepakkujalt saadud teabe põhjal
võrguteenuse pakkuja, e-posti, raadiosaatja ja
video ühisvaatamise seaded. Saadaolevate seadete
valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist,
võrguteenuse pakkujast ning häälestusviisardi
andmebaasi andmete kättesaadavusest seadme
mälus.
Nende teenuste kasutamiseks võib tarvilikuks
osutuda oma teenusepakkuja poole pöördumine,
et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Esimene käivitus
Häälestusviisardi esmakordsel kasutamisel
juhendab viisard teid seadete konfigureerimisel.
Viisardi käivitamiseks pärast esmakordset kasutust
valige seade, mida konfigureerida soovite, ning
seejärel Alusta.
Kui SIM-kaart pole paigaldatud, palutakse teil valida
oma võrguteenuse pakkuja ja koduriik. Kui pakutud

võrguteenuse pakkuja või riik pole õige, valige see
loendist.
Häälestusviisardi põhivaate avamiseks pärast
seadete konfigureerimist valige OK. Seadete
konfigureerimise katkestamisel seadeid ei
määratleta. Pärast viisardi sulgemist saate asuda
konfigureeritud rakendusi kasutama, avades need
menüüdest, kus nad asuvad.

Seadete konfigureerimine
E-posti seaded
1. Uue postkasti lisamiseks või olemasoleva

aktiveerimiseks palub häälestusviisard teil
sisestada e-posti aadressi, postkasinime,
kasutajanime ja parooli.
Kui sisestatud teenusepakkuja on tundmatu,
palub viisard määratleda postkasti tüübi ning
sissetuleva ja väljamineva e-posti serverid.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust
teenusepakkujaga.

2. Uue postkasti kasutamise alustamiseks pärast
vajaliku teabe sisestamist valige Jah.4



Häälestusviisardi põhivaatesse naasmiseks
valige Ei.

Võrguteenuse pakkuja seaded
Kui soovite konfigureerida võrguteenuse pakkuja
seadeid (nt MMS-i ja WAP-i seaded), palub
häälestusviisard valida saadaolevate seadete
hulgast. Valige soovitud seade ja siis OK.

Raadiosaatja seaded
See valik on saadaval, kui teil on vastav rakendus
seadmesse installitud ning teenus tellitud.
Kui soovite raadiosaatja (PTT) (võrguteenus)
seadeid konfigureerida, palub häälestusviisard
määratleda teie PTT-hüüdnime, kasutajanime ja
parooli.

Video ühisvaatamise seaded
See valik on saadaval, kui teil on vastav rakendus
seadmesse installitud ning teenus tellitud.
Videokõne jaoks peab seadmes olema USIM-kaart
ning seade peab asuma UMTS-võrgu levialas.
Kui soovite konfigureerida oma video
ühisvaatamise (võrguteenus) seadeid, palub
häälestusviisard teil sisestada video ühisvaatamise
aadressi, kasutajanime, parooli ning video
ühisvaatamise puhverserveri kasutajanime ja

parooli. Valige OK. Kontaktile video ühisvaatamise
aadressi lisamiseks pärast video ühisvaatamise
seadete määramist valige kontakt ning seejärel
Jah.
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