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Beállításvarázsló
Tudnivalók a
Beállításvarázslóról
A Beállításvarázsló a szolgáltató adatai alapján
konfigurálja a telefon különféle hálózati
szolgáltatásait, valamint az e-mail, az adóvevő és a
videomegosztás beállításait. A konfigurálható
különféle beállítások köre függ a készüléken
elérhető szolgáltatásoktól, a SIM-kártyától, a
hálózati szolgáltatótól és a Beállításvarázslónak a
készülék memóriájában tárolt adatbázisában
található adatoktól.
Előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a
használatához fel kell vennünk a kapcsolatot a
szolgáltatóval az adatkapcsolat vagy egyéb
szolgáltatás aktiválása érdekében.

Első használat
A Beállításvarázsló legelső használatakor a varázsló
bemutatja a beállítások konfigurálását.
A varázsló legelső használata után adjuk meg a
konfigurálni kívánt beállításokat, majd válasszuk az
Indít lehetőséget.

Ha a készülékben nincs SIM-kártya, akkor ki kell
választanunk szolgáltatónk országát és magát a
szolgáltatót. Ha a varázsló által felkínált ország vagy
szolgáltató nem megfelelő, akkor válasszunk egyet
a listáról.
A beállítások megadása után a Beállításvarázsló fő
nézetének eléréséhez válasszuk az OK lehetőséget.
Ha a beállítási folyamat megszakad, akkor a
beállítások nem lesznek megadva. A varázsló
bezárása után a beállított alkalmazásokat saját
menüpontjaikból érhetjük el.

Beállítások megadása
E-mail beállítások
1. Új postafiók hozzáadásakor vagy meglévő

postafiók aktiválásakor a Beállításvarázsló kéri
az e-mail cím, a postafióknév, a felhasználónév
és a jelszó megadását.
Ha az általunk megadott levelezési szolgáltató
nem ismert, akkor a varázsló kéri a postafiók
típusának, valamint a bejövő és kimenő levelek
szerverének a megadását is. További
tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.4



2. A szükséges információk után az új postafiók
használatának megkezdéséhez válasszuk az
Igen lehetőséget, vagy a Nem lehetőség
választásával visszatérhetünk a
Beállításvarázsló fő nézetéhez.

A szolgáltató beállításai
A szolgáltató beállításainak (például MMS- és WAP-
beállítások) megadásához válasszunk a
Beállításvarázsló által kínált lehetőségek közül,
majd válasszuk az lehetőséget. Válasszuk ki a
megfelelő beállításokat, majd válasszuk az OK
lehetőséget.

Adóvevő-beállítások
Ez a beállítás csak akkor használható, ha az
alkalmazás telepítve van a készülékünkre, és már
előfizettünk a szolgáltatásra.
Az adóvevő-szolgáltatás (hálózati szolgáltatás)
beállításainak megadásakor a Beállításvarázsló kéri
az adóvevős becenév, a felhasználónév és a jelszó
megadását.

Videomegosztási beállítások
Ez a beállítás csak akkor használható, ha az
alkalmazás telepítve van a készülékünkre, és már
előfizettünk a szolgáltatásra.

Ha videohívást szeretnénk kezdeményezni, USIM-
kártyával kell rendelkeznünk, és az UMTS-hálózat
lefedettségi területén kell tartózkodnunk.
A videomegosztás (hálózati szolgáltatás)
beállításainak konfigurálása esetén a
Beállításvarázsló kéri a videomegosztási cím, a
felhasználónév, a jelszó, valamint a
videomegosztási proxyszerverhez tartozó
felhasználónév és jelszó megadását. Válasszuk az
OK lehetőséget. Ha a videomegosztási címet hozzá
szeretnénk adni egy névjegyhez, a videomegosztási
beállítások létrehozása után válasszuk ki a
névjegyet, majd az Igen lehetőséget.
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