
Innstillingsveiviser 2.0



© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 
Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte 
varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, 
kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.
Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor 
retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette 
dokumentet.
VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN 
OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE 
ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, 
ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES 
AV GJELDENDE LOVGIVNING.
INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG “SOM DET ER”. BORTSETT 
FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV 
NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE 
BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG 
EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, 
PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA 
FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE 
DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse 
produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste 
Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som 
er tilgjengelig.
Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller 
kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester 
er det en egen avgift.
Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.
1. utgave NO



In
ns

til
lin

gs
ve

iv
is

er
Innstillingsveiviser 
Innst.veiviser konfigurerer enheten for innstillinger for 
nettverkstjenesteleverandør, e-post, Trykk og snakk og 
videodeling basert på informasjon fra 
tjenesteleverandøren.

Hvilke innstillinger som er tilgjengelige i Innst.veiviser, 
avhenger av funksjonene i enheten, SIM-kortet, 
nettverkstjenesteleverandøren og tilgjengeligheten av 
data i innstillingsveiviserdatabasen i enhetsminnet.

Når du skal bruke disse innstillingene, kan det hende at 
du må kontakte tjenesteleverandøren for å aktivere en 
datatilkobling eller andre tjenester.

Når du bruker programmet for første gang, blir du veiledet 
gjennom innstillingskonfigurasjonen. Du starter veiviseren 
ved å velge Start. Hvis du vil avbryte operasjonen, velger 
du Avslutt.

Hvis et SIM-kort ikke er satt inn, blir du bedt om å velge 
hjemlandet til nettverkstjenesteleverandøren og 
nettverkstjenesteleverandøren. Hvis veiviseren foreslår feil 
land eller nettverkstjenesteleverandør, velger du i listen.

Du åpner hovedvisningen i Innst.veiviser etter 
innstillingskonfigurasjonen ved å velge OK. 
Hvis innstillingskonfigurasjonen blir avbrutt, defineres 
ikke innstillingene. Når du har lukket veiviseren, kan du 

begynne å bruke de konfigurerte programmene via de 
respektive menyvalgene.

E-postinnstillinger
Når du velger å legge til en ny eller aktivere en eksisterende 
postkasse i Innst.veiviser, blir du bedt om å angi e-
postadresse, postkassenavn, brukernavn og passord.

Hvis du angir en ukjent e-postleverandør, blir du bedt om 
å definere postkassetypen og serverne for innkommende 
og utgående e-post. Ta kontakt med tjenesteleverandøren 
hvis du vil ha mer informasjon.

Etter å ha lagt inn nødvendig informasjon, begynner du 
å bruke den nye postkassen ved å velge Ja. Velg eventuelt 
Nei for å gå tilbake til hovedvisningen i Innst.veiviser.

Innstillinger for 
nettverkstjenesteleverandør
Når du velger å konfigurere innstillingene for 
nettverkstjenesteleverandør, for eksempel MMS- og 
WAP-innstillinger, i Innst.veiviser, blir du bedt om å velge 
blant de tilgjengelige innstillingene, og deretter OK.
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Innstillinger for Trykk og snakk
Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har installert 
programmet på enheten og abonnerer på tjenesten.

Når du velger å konfigurere innstillingene for Trykk og 
snakk (TOS) (nettverkstjeneste) i Innst.veiviser, blir du bedt 
om å angi TOS-kallenavn, -brukernavn og -passord.

Innstillinger for videodeling
Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har installert 
programmet på enheten og abonnerer på tjenesten.

For å kunne utføre et videoanrop, må du ha et USIM-kort 
og være innenfor dekningsområdet til et UMTS-nettverk.

Når du velger å konfigurere innstillingene for videodeling 
(nettverkstjeneste) i Innst.veiviser, blir du bedt om å angi 
videodelingsadresse, brukernavn, passord og proxy-
brukernavn og –passord for videodeling. Velg deretter OK.

Når du har opprettet innstillinger for videodeling 
i Innst.veiviser, blir du spurt om du vil legge til 
videodelingsadressen i en kontakt. Velg Ja eller Nei.

Mer informasjon
Hvis du støter på problemer med Innst.veiviser, kan du 
besøke Nokias web-område for telefoninnstillinger på
www.nokia.com/phonesettings.


	Innstillingsveiviser 2.0
	Innstillingsveiviser
	E-postinnstillinger
	Innstillinger for nettverkstjenesteleverandør
	Innstillinger for Trykk og snakk
	Innstillinger for videodeling
	Mer informasjon



