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didukung. Sebagian layanan dapat dikenakan biaya tambahan.
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 utama Setting wizard setelah 
figurasi, pilih OK. Jika 
dak dilakukan sampai selesai, 
itetapkan. Setelah menutup 

 menggunakan semua aplikasi 
alam lokasi menu 

ail
k menambahkan atau 
 yang ada, Setting wizard akan 
il. nama kotak pesan, nama 

il yang Anda masukkan tidak 
inta Anda menetapkan jenis 
-mail masuk dan keluar. Untuk 

bungi operator selular Anda.

n kotak pesan baru setelah 
ng diperlukan, pilih Ya, atau 
 ke tampilan utama Setting 
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Setting wizard
Tekan , dan pilih Peralatan > Utilitas > Sett. wizard.

Setting wizard mengkonfigurasi perangkat Anda untuk 
pengaturan operator jaringan, e-mail, push to talk, dan 
pengaturan berbagi video berdasarkan informasi operator 
jaringan Anda.

Berbagai pengaturan yang tersedia dalam Setting wizard 
tergantung fitur-fitur pada perangkat, kartu SIM, operator 
selular, dan ketersediaan data pada database setting 
wizard dalam memori perangkat.

Untuk menggunakan layanan ini, Anda mungkin harus 
menghubungi operator selular untuk mengaktifkan 
sambungan data atau layanan lainnya.

Ketika pertama kali menggunakan aplikasi ini, Anda akan 
dipandu dalam pengaturan konfigurasi. Untuk memulai 
wizard, pilih Mulai. Untuk membatalkan pengoperasian, 
pilih Keluar.

Jika Anda tidak memasukkan kartu SIM, Anda akan 
diminta untuk memilih negara asal operator selular 
jaringan Anda serta operator selular jaringan. Jika negara 
atau operator selular jaringan yang ditawarkan oleh 
wizard tidak sesuai, pilih salah satu dari daftar.

Untuk membuka tampilan
dilakukan pengaturan kon
pengaturan konfigurasi ti
maka pengaturan belum d
wizard, Anda dapat mulai
yang telah dikonfigurasi d
masing-masing.

Pengaturan e-m
Ketika Anda memilih untu
mengaktifkan kotak pesan
menanyakan alamat e-ma
pengguna serta sandinya.

Jika operator selular e-ma
dikenal, wizard akan mem
kotak pesan serta server e
informasi lebih lanjut, hu

Untuk mulai menggunaka
memasukkan informasi ya
pilih Tidak untuk kembali
wizard.
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tuk mengkonfigurasi pengaturan 
aringan), Setting wizard akan 
emasukkan alamat, nama 
eo sharing, nama proxy video 
udian pilih OK.

turan video sharing, Setting 
n apakah Anda ingin 
ideo sharing ke salah satu kontak. 

h lanjut
asalah dengan Setting wizard, 
gaturan telepon Nokia di 
onesettings.
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Ketika Anda memilih untuk mengkonfigurasi pengaturan 
operator selular jaringan, seperti pengaturan MMS dan 
WAP, Setting wizard akan meminta Anda untuk memilih 
pengaturan yang tersedia, lalu pilih OK.

Pengaturan push to talk
Pilihan ini hanya tersedia jika Anda memiliki aplikasinya 
terinstal di perangkat Anda, dan Anda telah berlangganan 
layanan ini.

Ketika Anda memilih untuk mengkonfigurasi pengaturan 
push to talk (PTT) (layanan jaringan), Setting wizard akan 
meminta Anda untuk memberikan: Nama panggilan, 
nama pengguna, dan sandi PTT.

Pengaturan video sharing
Pilihan ini hanya tersedia jika Anda memiliki aplikasinya 
terinstal di perangkat Anda, dan Anda telah berlangganan 
layanan ini.

Agar dapat membuat panggilan video, Anda harus 
memiliki kartu USIM dan berada dalam jangkauan 
jaringan UMTS.

Ketika Anda memilih un
video sharing (layanan j
meminta Anda untuk m
pengguna dan sandi vid
sharing, dan sandi; kem

Setelah membuat penga
wizard akan menanyaka
menambahkan alamat v
Pilih Ya atau Tidak.

Informasi lebi
Jika Anda mengalami m
kunjungi situs Web pen
www.nokia-asia.com/ph

http://www.nokia-asia.com/phonesettings
http://www.nokia-asia.com/phonesettings
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