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Instelwizard
Over de Instelwizard
De instelwizard configureert uw apparaat voor
netwerkserviceprovider, e-mail, P2T en instellingen
voor Video delen gebaseerd op de informatie van
uw serviceprovider. De beschikbaarheid van
verschillende instellingen hangt af van de functies
van het apparaat, de SIM-kaart, de
netwerkserviceprovider en van de beschikbaarheid
van de gegevens in de database van de instelwizard
in het apparaatgeheugen.
Het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw
serviceprovider om een gegevensverbinding of
andere diensten te activeren om gebruik te maken
van deze diensten.

Eerste keer opstarten
Wanneer u de instelwizard voor de eerste keer
gebruikt, wordt u door de instellingenconfiguratie
geleid.
Om de wizard op te starten nadat u deze voor het
eerst hebt gebruikt, selecteert u de instellingen die
u wilt configureren en Starten.

Als u geen SIM-kaart hebt geplaatst, wordt u
gevraagd om uw netwerkserviceprovider en het
bijbehorende land te selecteren. Als het
voorgestelde land of de voorgestelde
netwerkserviceprovider niet klopt, selecteer er dan
een uit de lijst.
Selecteer OK om de hoofdweergave van de
instelwizard te openen na de configuratie van de
instellingen. Als de configuratie van de instellingen
wordt onderbroken, zijn de instellingen niet
gedefinieerd. Nadat u de wizard hebt afgesloten,
kunt u de geconfigureerde toepassingen in hun
eigen menulocaties gaan gebruiken.

Instellingen configureren
E-mailinstellingen
1. De instelwizard vraagt u om een e-mailadres,

naam van de mailbox, gebruikersnaam en
wachtwoord in te voeren als u een nieuwe
mailbox wilt toevoegen of een bestaande wilt
activeren.
Als de e-mailserviceprovider die u hebt
ingevoerd onbekend is, vraagt de wizard u om4



het type mailbox en inkomende en uitgaande
mailservers op te geven. Neem voor meer
informatie contact op met uw serviceprovider.

2. Selecteer Ja om de nieuwe mailbox te gebruiken
nadat u de vereiste informatie hebt ingevoerd.
Selecteer Nee om terug te gaan naar de
hoofdweergave van de instelwizard.

Instellingen van de
netwerkserviceprovider
Als u ervoor kiest om de instellingen van uw
netwerkserviceprovider, zoals MMS- en WAP-
instellingen te configureren, vraagt de instelwizard
u om te kiezen uit de beschikbare instellingen.
Selecteer de betreffende instellingen en OK.

P2T-instellingen
Deze optie is alleen beschikbaar als de toepassing
op het apparaat is geïnstalleerd en als u zich op de
dienst hebt geabonneerd.
Als u ervoor kiest om uw P2T-
(netwerkdienst)instellingen te configureren, vraagt
de Instelwizard u om uw P2T-bijnaam,
gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Instellingen voor Video delen
Deze optie is alleen beschikbaar als de toepassing
op het apparaat is geïnstalleerd en als u zich op de
dienst hebt geabonneerd.
Om een videogesprek te voeren moet u een USIM-
kaart in het apparaat hebben geplaatst en moet u
zich in het dekkingsgebied van een UMTS-netwerk
bevinden.
Als u ervoor kiest om de instellingen voor Video
delen (netwerkdienst) te configureren, vraagt de
Instelwizard u om een adres voor Video delen,
gebruikersnaam, wachtwoord, gebruikersnaam
voor de proxy van Video delen en een wachtwoord
in te voeren. Selecteer OK. Selecteer het contact en
Ja om het adres voor Video delen aan een contact
toe te voegen nadat u de instellingen voor Video
delen hebt gemaakt.
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