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Kreator ustawień
Kreator ustawień —
informacje
Kreator ustawień umożliwia skonfigurowanie w
urządzeniu ustawień operatora, poczty e-mail,
połączeń NiM oraz udostępniania wideo na
podstawie informacji udzielonych przez
usługodawcę. Dostępność różnych ustawień zależy
od funkcji urządzenia, karty SIM, operatora i
dostępności danych w bazie danych Kreatora
ustawień w pamięci urządzenia.
Warunkiem korzystania z usług może być włączenie
przez operatora połączeń transmisji danych lub
innych usług.

Pierwsze uruchomienie
Przy pierwszym użyciu Kreatora ustawień
użytkownik jest przeprowadzany przez proces
konfiguracji.
Aby uruchomić Kreator po użyciu go po raz
pierwszy, wybierz ustawienia, które chcesz
dostosować i Start.

Jeśli w telefonie brak karty SIM, należy wybrać
operatora i kraj. Jeśli urządzenie zasugeruje złego
operatora lub kraj, wybierz poprawne dane z listy.
Aby po skonfigurowaniu ustawień przejść do
widoku głównego Kreatora ustawień, wybierz OK.
Jeśli konfiguracja ustawień zostanie przerwana,
zmiany ustawień nie zostaną zapisane. Po
zamknięciu Kreatora możesz rozpocząć używanie
skonfigurowanych aplikacji, otwierając je z
poziomu menu.

Konfigurowanie ustawień
Ustawienia e-mail
1. Aby dodać nową lub włączyć utworzoną

wcześniej skrzynkę pocztową, należy podać w
Kreatorze ustawień adres e-mail, nazwę
skrzynki, nazwę użytkownika oraz hasło.
Jeśli podana firma umożliwiająca dostęp do
poczty e-mail jest nieznana, Kreator prosi o
podanie typu skrzynki pocztowej oraz serwerów
wychodzącej i przychodzącej poczty e-mail. Aby
uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć
się do usługodawcy.4



2. Aby rozpocząć używanie nowej skrzynki
pocztowej po podaniu wymaganych informacji,
wybierz Tak. Aby wrócić do widoku głównego
Kreatora ustawień, wybierz Nie.

Ustawienia operatora
W wypadku konfigurowania ustawień operatora,
na przykład ustawień MMS i WAP, Kreator prosi o
dokonanie wyboru spośród dostępnych ustawień.
Wybierz odpowiednie ustawienia i OK.

Ustawienia Naciśnij i Mów
Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli aplikacja została
zainstalowana w telefonie i użytkownik
zasubskrybował usługę.
Aby skonfigurować ustawienia NiM (usługa
sieciowa), należy podać w Kreatorze ustawień
pseudonim w usłudze NiM, nazwę użytkownika
oraz hasło.

Ustawienia udostępniania wideo
Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli aplikacja została
zainstalowana w telefonie i użytkownik
zasubskrybował usługę.
Aby wykonać połączenie wideo, należy umieścić w
telefonie kartę USIM i znajdować się w zasięgu sieci
UMTS.

Aby skonfigurować ustawienia udostępniania
wideo (usługa sieciowa), należy podać w Kreatorze
ustawień adres udostępniania wideo, nazwę
użytkownika, hasło, nazwę użytkownika serwera
proxy udostępniania wideo oraz hasło. Wybierz
OK. Aby dodać do kontaktu adres udostępniania
wideo, po utworzeniu ustawień udostępniania
wideo wybierz kontakt oraz Tak.
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