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Aplikácia Sprievodca nast. konfiguruje zariadenie pre 
poskytovateåa sie»ových slu¾ieb, e-mailu, slu¾by PTT a 
zdieåania videa podåa informácií od poskytovateåa slu¾ieb.

Dostupnos» rôznych nastavení v aplikácii Sprievodca nast. 
závisí od funkcií zariadenia, karty SIM, poskytovateåa 
sie»ových slu¾ieb a dostupnosti údajov v databáze 
aplikácie Sprievodca nastavením v pamäti zariadenia.

Ak chcete vyu¾íva» tieto slu¾by, bude mo¾no potrebné 
obráti» sa na poskytovateåa slu¾ieb, aby vám aktivoval 
dátové pripojenie alebo ïal¹ie slu¾by.

Keï aplikáciu pou¾ívate prvýkrát, postupujete podåa 
pokynov zobrazujúcich sa pri konfigurácii nastavení. 
Ak chcete otvori» sprievodcu, vyberte polo¾ku ©tart. 
Ak chcete operáciu zru¹i», vyberte polo¾ku Ukonèi.

Ak nie je vlo¾ená karta SIM, zobrazí sa výzva na výber 
krajiny, v ktorej sa nachádza poskytovateå sie»ových 
slu¾ieb, a výber samotného poskytovateåa sie»ových 
slu¾ieb. Ak sprievodca nevyberie správnu krajinu alebo 
poskytovateåa sie»ových slu¾ieb, vyberte ich zo zoznamu.

Po konfigurácii nastavení mô¾ete prejs» do hlavného okna 
aplikácie Sprievodca nast. výberom polo¾ky OK. Ak sa 
konfigurácia nastavení preru¹í, nastavenia sa nedefinujú. 

Po zatvorení sprievodcu mô¾ete zaèa» pou¾íva» 
konfigurované aplikácie z ich umiestnení v menu.

Nastavenia e-mailu
Ak chcete prida» novú alebo aktivova» existujúcu schránku, 
aplikácia Sprievodca nast. zobrazí výzvu na zadanie e-
mailovej adresy, názvu schránky, mena u¾ívateåa a hesla.

Ak zadaný poskytovateå e-mailových slu¾ieb nie je známy, 
sprievodca zobrazí výzvu na definovanie typu schránky a 
serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej po¹ty. Informujte 
sa podrobnej¹ie u svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Ak chcete po zadaní po¾adovaných informácií zaèa» 
pou¾íva» novú schránku, vyberte polo¾ku Áno. Ak sa chcete 
vráti» do hlavného okna aplikácie Sprievodca nast., 
vyberte polo¾ku Nie.

Nastavenia poskytovateåa 
sie»ových slu¾ieb
Ak chcete konfigurova» nastavenia poskytovateåa 
sie»ových slu¾ieb, napríklad nastavenia správ MMS 
a spojenia WAP, aplikácia Sprievodca nast. zobrazí 
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výzvu na výber dostupných nastavení. Potom vyberte 
polo¾ku OK.

Nastavenia slu¾by PTT
Táto voåba je dostupná iba vtedy, ak je táto slu¾ba 
nain¹talovaná v telefóne a máte príslu¹nú slu¾bu 
aktivovanú, resp. predplatenú.

Ak chcete konfigurova» nastavenia slu¾by PTT 
(slu¾ba siete), aplikácia Sprievodca nast. zobrazí výzvu 
na zadanie prezývky v slu¾be PTT, mena u¾ívateåa a hesla.

Nastavenia slu¾by Zdieåanie videa
Táto voåba je dostupná iba vtedy, ak je táto slu¾ba 
nain¹talovaná v telefóne a máte príslu¹nú slu¾bu 
aktivovanú, resp. predplatenú.

Skôr ako budete môc» uskutoèni» videohovor, 
musíte ma» kartu USIM a nachádza» sa v oblasti 
pokrytej signálom siete UMTS.

Ak chcete konfigurova» nastavenia slu¾by Zdieåanie videa 
(slu¾ba siete), aplikácia Sprievodca nast. zobrazí výzvu na 
zadanie adresy, mena u¾ívateåa, hesla, mena u¾ívateåa a 
hesla servera proxy slu¾by Zdieåanie videa. Potom vyberte 
polo¾ku OK.

Po vytvorení nastavení slu¾by Zdieåanie videa aplikácia 
Sprievodca nast. zobrazí otázku, èi chcete adresu slu¾by 
Zdieåanie videodát prida» ku kontaktu. Vyberte polo¾ku 
Áno alebo Nie.

Ïal¹ie informácie
Ak sa pri práci s aplikáciou Sprievodca nast. 
vyskytnú nejaké problémy, nav¹tívte webovú 
lokalitu s nastaveniami pre telefóny Nokia na 
adrese www.nokia.com/phonesettings.


