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Settings wizard
Settings wizard hakkında
Settings wizard (Ayar sihirbazı), cihazınızı, servis
sağlayıcı bilgilerine göre; şebeke servisi sağlayıcı, e-
posta, bas-konuş ve video paylaşımı ayarları için
yapılandırır. Farklı ayarların kullanılabilirliği;
cihazınızın özelliklerine, SIM karta, şebeke servisi
sağlayıcıya ve verilerin cihaz hafızasındaki Settings
wizard veritabanında bulunup bulunmadığına
bağlıdır.
Bu servisleri kullanabilmek için, veri bağlantısının
veya diğer servislerin etkinleştirilmesi amacıyla
servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

İlk kez başlatma
Settings wizard'ı ilk kullanışınızda, ayar
yapılandırması boyunca size rehberlik edilir.
Sihirbazı ilk kullanışınızdan sonra sihirbazı
başlatmak için, yapılandırmak istediğiniz ayarları
seçip Başlat seçeneğini belirleyin.
SIM kart takılı değilse, şebeke servisi sağlayıcınızı ve
onun bulunduğu ülkeyi seçmeniz istenir. Önerilen

ülke veya şebeke servisi sağlayıcı doğru değilse,
listedekilerden birini seçin.
Ayarlar yapılandırıldıktan sonra Settings wizard ana
görünümüne erişmek için Tamam seçeneğini
belirleyin. Ayarların yapılandırılması kesintiye
uğrarsa, ayarlar tanımlanmaz. Sihirbazı kapattıktan
sonra, yapılandırılmış uygulamaları kendi menü
konumlarından kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ayarları yapılandırma
E-posta ayarları
1. Yeni posta kutusu eklemek veya mevcut posta

kutusunu etkinleştirmek için, Settings wizard
sizden e-posta adresini, posta kutusu ismini,
kullanıcı ismini ve şifreyi girmenizi ister.
Bilinmeyen bir e-posta servisi sağlayıcı
girdiyseniz, sihirbaz, posta kutusu türünü ve
gelen ve giden posta sunucularını
tanımlamanızı ister. Daha fazla bilgi için servis
sağlayıcınıza başvurun.

2. Gerekli bilgileri girdikten sonra yeni posta
kutusunu kullanmaya başlamak için Evet4



seçeneğini; Settings wizard ana görünümüne
dönmek içinse Hayır seçeneğini tercih edin.

Şebeke servisi sağlayıcı ayarları
Şebeke servisi sağlayıcınızın ayarlarını (örneğin,
MMS ve WAP ayarları) yapılandırmayı seçerseniz,
Settings wizard, kullanılabilir ayarlar arasından
seçim yapmanızı ister. İlgili ayarları seçip Tamam
seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş ayarları
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için, bu uygulamanın
cihazınızda yüklü olması ve servise abone olmuş
olmanız gerekir.
Bas-konuş (BK) (şebeke servisi) ayarlarınızı
yapılandırmayı seçerseniz, Settings wizard sizden
BK takma isminizi, kullanıcı isminizi ve şifrenizi
tanımlamanızı ister.

Video paylaşımı ayarları
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için, bu uygulamanın
cihazınızda yüklü olması ve servise abone olmuş
olmanız gerekir.
Video araması yapabilmek için, cihazınıza USIM kart
takılmış olması ve cihazınızın UMTS şebekesi
kapsama alanında bulunması gerekir.

Video paylaşımı (şebeke servisi) ayarlarınızı
yapılandırmayı seçerseniz, Settings wizard sizden
video paylaşımı adresini, kullanıcı ismini, şifreyi,
video paylaşımı proxy'si kullanıcı ismini ve şifresini
girmenizi ister. Tamam seçeneğini belirleyin. Video
paylaşımı adresini bir kartvizite eklemek için, video
paylaşımı ayarlarını oluşturduktan sonra, kartviziti
seçip Evet seçeneğini belirleyin.
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