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Sprievodca nastaveniami
O aplikácii Sprievodca
nastaveniami
Aplikácia Sprievodca nastaveniami konfiguruje
prístroj pre poskytovateľa sieťových služieb, e-
mailu, služby push to talk a zdieľania videa podľa
informácií od poskytovateľa služieb. Dostupnosť
rôznych nastavení v aplikácii Sprievodca
nastaveniami závisí od funkcií prístroja, karty SIM,
poskytovateľa sieťových služieb a dostupnosti
údajov v databáze aplikácie Sprievodca
nastaveniami v pamäti prístroja.
Ak chcete využívať tieto služby, bude možno
potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb, aby
vám aktivoval dátové pripojenie alebo ďalšie
služby.

Prvé spustenie
Ak používate aplikáciu Sprievodca nastaveniami
prvýkrát, prevedie vás konfiguráciou nastavení.
Ak chcete sprievodcu spustiť po jeho prvom
používaní, vyberte nastavenia, ktoré chcete
konfigurovať, a položku Štart.

Ak nie je vložená karta SIM, zobrazí sa výzva na
výber poskytovateľa sieťových služieb a krajiny, v
ktorej sa nachádza. Ak sprievodca nevyberie
správnu krajinu alebo poskytovateľa sieťových
služieb, vyberte ich zo zoznamu.
Ak chcete otvoriť hlavné okno aplikácie Sprievodca
nastaveniami po dokončení konfigurácie nastavení,
vyberte položku OK. Ak sa konfigurácia nastavení
preruší, nastavenia sa nedefinujú. Po zatvorení
sprievodcu môžete začať používať konfigurované
aplikácie z ich umiestnení v menu.

Nastavenia konfigurácie
Nastavenia e-mailu
1. Ak chcete pridať novú alebo aktivovať existujúcu

schránku, aplikácia Sprievodca nastaveniami
zobrazí výzvu na zadanie e-mailovej adresy,
názvu schránky, mena používateľa a hesla.
Ak zadaný poskytovateľ e-mailových služieb nie
je známy, sprievodca zobrazí výzvu na
definovanie typu schránky a serverov
prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty. Ďalšie4



informácie si vyžiadajte od svojho
poskytovateľa služieb.

2. Ak chcete po zadaní požadovaných informácií
začať používať novú schránku, vyberte položku
Áno. Ak sa chcete vrátiť do hlavného okna
aplikácie Sprievodca nastaveniami, vyberte
položku Nie.

Nastavenia poskytovateľa
sieťových služieb
Ak chcete konfigurovať nastavenia poskytovateľa
sieťových služieb, napríklad nastavenia správ MMS
a spojenia WAP, aplikácia Sprievodca nastaveniami
zobrazí výzvu na výber dostupných nastavení.
Vyberte príslušné nastavenia a položku OK.

Nastavenia služby Push to talk
Táto voľba je dostupná iba vtedy, ak je táto
aplikácia inštalovaná v prístroji a máte príslušnú
službu aktivovanú, resp. predplatenú.
Pri konfigurácii nastavení služby Push to talk (PTT)
(služba siete) aplikácia Sprievodca nastaveniami
zobrazí výzvu na definovanie prezývky, mena
používateľa a hesla v službe PTT.

Nastavenia služby Zdieľanie
videa
Táto voľba je dostupná iba vtedy, ak je táto
aplikácia inštalovaná v prístroji a máte príslušnú
službu aktivovanú, resp. predplatenú.
Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte mať v
prístroji vloženú kartu USIM a nachádzať sa v oblasti
pokrytej signálom siete UMTS.
Ak chcete konfigurovať nastavenia služby Zdieľanie
videa (služba siete), aplikácia Sprievodca
nastaveniami zobrazí výzvu na zadanie adresy,
mena používateľa a hesla služby Zdieľanie videa a
mena používateľa a hesla servera proxy služby
Zdieľanie videa. Vyberte položku OK. Ak chcete
kontaktu priradiť adresu na zdieľanie videa, po
vytvorení nastavení služby Zdieľanie videa vyberte
kontakt a položku Áno.
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