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Asistent setãri 

Asistent setãri configureazã aparatul cu setãrile 
furnizorului de servicii, e-mail, Apasã ºi vorbeºte ºi 
partajare video, în funcþie de informaþiile primite de 
la furnizorul de servicii.

Disponibilitatea diferitelor setãri în Asistent setãri 
depinde de caracteristicile aparatului, cartela SIM, 
furnizorul de servicii de reþea ºi disponibilitatea 
informaþiilor în baza de date a asistentului de setãri 
din memoria aparatului.

Pentru a utiliza aceste servicii, va trebui sã luaþi legãtura 
cu furnizorul de servicii pentru a activa conexiunile de date 
sau alte servicii.

Când utilizaþi aplicaþia pentru prima datã, sunteþi 
îndrumat prin setãrile de configurare. Pentru a porni 
asistentul, selectaþi Start. Pentru a anula operaþia, 
selectaþi Ieºire.

Dacã este introdusã o cartelã SIM, vi se va cere sã selectaþi 
þara de domiciliu a furnizorului de servicii de reþea ºi 
furnizorul de servicii de reþea. În cazul în care þara sau 
furnizorul de servicii de reþea sugerat de asistent nu 
este corect, selectaþi o înregistrare din listã.

Pentru a accesa ecranul principal al Asistent setãri 
dupã configurarea setãrilor, selectaþi OK. În cazul în 
care configurarea setãrilor este întreruptã, setãrile nu 

sunt definite. Dupã închiderea asistentului puteþi începe sã 
utilizaþi aplicaþiile configurate prin propriile lor meniuri.

Setãri e-mail
Când alegeþi sã activaþi o cãsuþã poºtalã nouã sau sã 
activaþi una existentã, Asistent setãri vã solicitã sã 
introduceþi o adresã de e-mail, numele cãsuþei poºtale, 
numele utilizatorului ºi parola.

În cazul în care furnizorul de servicii e-mail pe care l-aþi 
introdus nu este cunoscut, asistentul vã solicitã sã definiþi 
tipul cãsuþei poºtale ºi serverele de primire ºi trimitere a 
mesajelor de e-mail. Pentru informaþii suplimentare, 
contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a începe sã utilizaþi noua cãsuþã poºtalã dupã ce aþi 
introdus informaþiile solicitate, selectaþi Da sau selectaþi 
Nu pentru a reveni în ecranul principal al aplicaþiei 
Asistent setãri.

Setãrile furnizorului de servicii 
de reþea
Când alegeþi sã configuraþi setãrile furnizorului de servicii 
de reþea, cum ar fi setãrile MMS ºi WAP, Asistent setãri 
vã solicitã sã selectaþi din setãrile existente, apoi OK.
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Setãri Apasã ºi vorbeºte
Aceastã opþiune este disponibilã doar dacã aplicaþia 
este instalatã pe aparat ºi sunteþi abonat(ã) la serviciu.

Când alegeþi sã configuraþi setãrile Apasã ºi vorbeºte (ASV) 
(serviciu de reþea), Asistent setãri vã solicitã sã definiþi: 
pseudonimul ASV, numele de utilizator ºi parola.

Setãri pentru partajare video
Aceastã opþiune este disponibilã doar dacã aplicaþia 
este instalatã pe aparat ºi sunteþi abonat(ã) la serviciu.

Pentru a putea realiza un apel video trebuie sã aveþi o 
cartelã USIM ºi sã fiþi în aria de acoperire a unei reþele 
UMTS.

Dacã alegeþi sã configuraþi setãrile de partajare video 
(serviciu de reþea), Asistent setãri vã solicitã sã introduceþi 
adresa de partajare video, numele de utilizator, parola, 
numele de utilizator ºi parola pentru proxy de partajare 
video ºi sã selectaþi OK.

Dupã crearea setãrilor de partajare video, Asistent setãri 
vã întreabã dacã doriþi sã adãugaþi adresa de partajare 
video la un contact. Selectaþi Da sau Nu.

Informaþii suplimentare
Dacã vã confruntaþi cu orice fel de problemã privind 
Asistent setãri, vizitaþi site-ul Web Nokia pentru setãri 
de telefon la adresa www.nokia.com/phonesettings.


