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Asistent setări
Despre Asistent setări
Aplicaţia Asistent setări configurează aparatul
pentru setările de furnizor de servicii de reţea, e-
mail, apasă şi vorbeşte şi partajare video pe baza
informaţiilor de la furnizorul de servicii.
Disponibilitatea diferitelor setări depinde de
funcţiile aparatului, de cartela SIM, de furnizorul de
servicii de reţea şi de disponibilitatea datelor în
baza de date a aplicaţiei Asistent setări din memoria
aparatului.
Este posibil ca, pentru utilizarea acestor servicii, să
fie necesar să contactaţi furnizorul de servicii
pentru a activa conexiunile de date sau alte servicii.

Prima pornire
Când utilizaţi aplicaţia Asistent setări pentru prima
dată, sunteţi îndrumat prin setările de configurare.
Pentru a porni asistentul după prima utilizare,
selectaţi setările pe care doriţi să le configuraţi şi
Start.
Dacă nu aveţi o cartelă SIM inserată, vi se cere să
selectaţi furnizorul de servicii de reţea şi ţara de

domiciliu a acestuia. În cazul în care ţara sau
furnizorul de servicii de reţea nu sunt corecte,
selectaţi o valoare din listă.
Pentru a accesa ecranul principal al aplicaţiei
Asistent setări după configurarea setărilor, selectaţi
OK. În cazul în care configurarea setărilor a fost
întreruptă, setările nu sunt definite. După
închiderea asistentului, puteţi să utilizaţi aplicaţiile
configurate din propriile meniuri.

Configurarea setărilor
Setări e-mail
1. Pentru a adăuga o căsuţă poştală sau pentru a

activa io căsuţă existentă, aplicaţia Asistent
setări vă solicită să introduceţi o adresă de e-
mail, numele căsuţei poştale, numele de
utilizator şi parola.
Dacă furnizorul de servicii de e-email pe care l-
aţi introdus nu este cunoscut, asistentul vă
solicită să definiţi tipul căsuţei poştale şi
serverele de primire şi trimitere e-mail. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul
Dvs. de servicii.4



2. Pentru a începe să utilizaţi noua căsuţă poştală
după introducerea informaţiilor necesare,
selectaţi Da, pentru a reveni la ecranul principal
Asistent setări, selectaţi Nu.

Setări pentru furnizorul de
servicii de reţea
Dacă alegeţi să configuraţi setările pentru
furnizorul de servicii de reţea, cum ar fi setările MMS
şi WAP, aplicaţia Asistent setări vă solicită să
selectaţi din setările disponibile. Selectaţi setările
relevante şi OK.

Setări Apasă şi vorbeşte
Această opţiune este disponibilă numai dacă
aplicaţia este instalată pe aparat şi aveţi
abonament la serviciu.
Dacă alegeţi să configuraţi setările apasă şi vorbeşte
(ASV) (serviciu de reţea), aplicaţia Asistent setări vă
cere să definiţi pseudonimul ASV, numele de
utilizator şi parola.

Setări partajare video
Această opţiune este disponibilă numai dacă
aplicaţia este instalată pe aparat şi aveţi
abonament la serviciu.

Pentru a efectua un apel video, trebuie să aveţi o
cartelă USIM inserată în aparat şi să vă aflaţi în aria
de acoperire a unei reţele UMTS.
Dacă alegeţi să configuraţi setările de partajare
video (serviciu de reţea), aplicaţia Asistent setări vă
cere să introduceţi adresa de partajare video,
numele de utilizator, parola, precum şi numele de
utilizator şi parola pentru proxy-ul de partajare
video. Selectaţi OK. Pentru a adăuga o adresă de
partajare video la un contact, după crearea setărilor
de partajare video, selectaţi un contact şi Da.
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