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Inställningsguiden 
Med Inställn.guiden kan du konfigurera enhetens 
inställningar för leverantör av nättjänster, e-post, 
talknappstjänsten och videodelning utifrån information 
från tjänstleverantören.

De olika inställningarnas tillgänglighet i Inställn.guiden 
är beroende av enhetens funktioner, SIM-kort, 
tjänstleverantör och tillgången till data i 
inställningsguidens databas i enhetens minne.

Om du vill använda dessa tjänster kan du behöva kontakta 
tjänstleverantören och aktivera dataanslutning eller andra 
tjänster.

När du använder programmet för första gången guidas 
du genom inställningskonfigurationen. Om du vill starta 
guiden väljer du Börja. Om du vill avbryta åtgärden väljer 
du Avsluta.

Om du inte har satt i något SIM-kort ombeds du att välja 
tjänstleverantör och dennes hemland. Om det land eller 
den tjänstleverantör som föreslås inte är korrekt väljer 
du ett land eller en tjänstleverantör i listan.

Om du vill komma till huvudvyn i Inställn.guiden 
efter inställningskonfigurationen väljer du OK. Om 
inställningskonfigurationen avbryts definieras inga 
inställningar. När du har stängt guiden kan du börja använda 
de konfigurerade programmen direkt från menyerna.

E-postinställningar
När du väljer att lägga till ett nytt eller aktivera ett 
befintligt e-postkonto, frågar Inställn.guiden efter 
en e-postadress, ett namn på e-postkontot, 
användarnamn och lösenord.

Om e-posttjänstleverantören du anger är okänd frågar 
guiden efter typ av e-postkonto samt inkommande och 
utgående e-postservrar. Kontakta tjänstleverantören om 
du vill ha mer information.

Om du vill börja använda det nya e-postkontot när du har 
angett nödvändig information väljer du Ja eller väljer Nej 
för att återgå till Inställn.guiden huvudmenyn.

Inställningar för tjänstleverantör
När du väljer att ange inställningar för tjänstleverantör, 
till exempel MMS- och WAP-inställningar, ber 
Inställn.guiden dig att välja bland tillgängliga 
inställningar och sedan välja OK.
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Inställningar för talknappstjänsten
Detta alternativ är endast tillgängligt om du har 
programmet installerat i enheten och prenumererar 
på tjänsten.

När du väljer att ange inställningar för talknappstjänsten 
(PTT) (nättjänst), ber Inställn.guiden dig att ange: PTT-
alias, användarnamn och lösenord.

Videodelningsinställningar
Detta alternativ är endast tillgängligt om du har 
programmet installerat i enheten och prenumererar 
på tjänsten.

Om du vill ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-
kort och befinna dig inom täckningsområdet för ett UMTS-
nätverk.

Om du väljer att konfigurera inställningar för videodelning 
(nättjänst) ber Inställn.guiden dig att ange adress för 
videodelning, användarnamn, lösenord, proxyanvändarnamn 
för videodelning samt lösenord. Välj sedan OK.

När du har skapat inställningarna för videodelning ombeds 
du av Inställn.guiden att lägga till adressen för 
videodelning till en kontakt. Välj Ja eller Nej.

Mer information
Om det uppstår problem vid användningen av 
Inställn.guiden kan du besöka Nokias webbplats 
för telefoninställningar på www.nokia.com/phonesettings.
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