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Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність
перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.
Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі
послуги стягується окрема плата.
Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.
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Майстер установок
Про Майстер установок
Майстер установок допомагає настроїти
установки постачальника послуг, електронної
пошти, послуги "Натисни і говори" та обміну
відео на основі інформації від Вашого
постачальника послуг. Доступність різних
установок залежить від функцій пристрою, SIM-
картки, постачальника послуг мережі та
інформації, яку містить база даних Майстра
установок у пам'яті пристрою.
Щоб використовувати ці послуги, можливо, буде
потрібно звернутися до свого постачальника
послуг, щоб активізувати з'єднання даних чи
інші послуги.

Перший запуск
Якщо Майстер установок використовується
вперше, ви отримаєте підказки щодо
визначення установок.
Щоб запустити майстер після першого
використання виберіть установки, які потрібно
настроїти, та Почати.

Якщо у пристрій не вставлена SIM-картка, ви
отримаєте запит на вибір назви та країни
постачальника послуг мережі. Якщо
запропоновано неправильну країну або
постачальника послуг мережі, виберіть їх зі
списку.
Щоб перейти в головне вікно Майстра установок
після визначення установок, виберіть Добре.
Якщо настроювання установок перервано, їх не
буде визначено. Закривши майстер установок,
можна почати використовувати настроєні
програми з їхніх власних меню.

Настроювання установок
Установки електронної пошти
1. Щоб додати нову або активізувати існуючу

поштову скриньку, Майстер установок
попросить ввести адресу електронної пошти,
назву поштової скриньки, ім'я користувача та
пароль.
Якщо введений постачальник послуг
електронної пошти невідомий, майстер
попросить визначити тип поштової скриньки,4



а також сервери вхідної та вихідної пошти.
Щоб отримати детальну інформацію,
зверніться до свого постачальника послуг.

2. Щоб почати використовувати нову поштову
скриньку, коли необхідну інформацію
введено, виберіть Так, Щоб повернутися до
головного вікна Майстра установок, виберіть
Ні.

Установки постачальника
послуг мережі
Якщо вибрати настроювання установок
постачальника послуг мережі на зразок
установок MMS та WAP, Майстер установок
попросить вибрати з доступних установок.
Виберіть відповідні установки та Добре.

Установки "Натисни і говори"
Ця опція доступна лише у випадку, коли послуга
передплачена, а на пристрої встановлено
відповідну програму.
Якщо вибрати настроювання установок послуги
"Натисни і говори" (НІГ) (послуга мережі),
Майстер установок попросить вказати псевдонім
НІГ, ім'я користувача та пароль.

Установки обміну відео
Ця опція доступна лише у випадку, коли послуга
передплачена, а на пристрої встановлено
відповідну програму.
Щоб почати відеодзвінок, потрібно мати USIM-
картку, встановлену в пристрій, та знаходитися в
зоні покриття мережі UMTS.
Якщо вибрати настроювання установок послуги
обміну відео (послуга мережі), Майстер
установок попросить ввести адресу служби
обміну відео, ім'я користувача, пароль, ім'я
користувача та пароль проксі для обміну відео.
Виберіть Добре. Щоб додати адресу служби
обміну відео до контакту після створення
установок обміну відео, виберіть контакт і Так.
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