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Prùvodce nastavením

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Nástroje > Prùv. nast..

Nástroj Prùvodce nast. konfiguruje v pøístroji podle 
informací provozovatele slu¾by nastavení provozovatele 
slu¾by, el. po¹ty, funkce PTT a sdílení videa.

Dostupnost nìkterých nastavení v nástroji Prùvodce nast. 
závisí na vlastnostech pøístroje, SIM karty, provozovatele 
sí»ové slu¾by a dostupnosti dat v databázi prùvodce 
nastavením v pamìti pøístroje.

Chcete-li tyto slu¾by vyu¾ívat, mù¾e být nutné aktivovat 
u provozovatele slu¾eb datové spojení nebo jiné slu¾by.

Pøi prvním pou¾ití aplikace vás prùvodce provede 
konfigurací nastavení. Pro spu¹tìní prùvodce zvolte 
mo¾nost Spustit. Operaci mù¾ete zru¹it zvolením 
mo¾nosti Konec.

Pokud není vlo¾ena SIM karta, prùvodce vás po¾ádá 
o zadání domovské zemì a provozovatele sí»ové slu¾by. 
Pokud zemì nebo provozovatel sí»ové slu¾by navr¾ené 
prùvodcem nejsou správné, vyberte tyto údaje ze seznamu.

Pro pøístup k hlavnímu zobrazení nástroje Prùvodce nast. 
po konfiguraci nastavení zvolte mo¾nost OK. Pokud 
konfiguraci nastavení pøeru¹íte, nebudou nastavení 

definována. Po ukonèení prùvodce mù¾ete zaèít 
pracovat s nakonfigurovanými aplikacemi 
(na bì¾ných místech menu).

Nastavení elektronické po¹ty
Pokud se rozhodnete pøidat novou nebo aktivovat existující 
schránku, po¾ádá vás nástroj Prùvodce nast. o zadání 
údajù el. adresy, názvu schránky, u¾ivatelského jména 
a hesla.

Pokud prùvodce zadaného provozovatele slu¾eb el. po¹ty 
nezná, po¾ádá vás i o zadání typu schránky a serverù pro 
pøíchozí a odchozí po¹tu. Podrobnìj¹í informace získáte 
od svého provozovatele slu¾eb.

Po zadání po¾adovaných údajù mù¾ete zvolením mo¾nosti 
Ano zahájit práci s el. po¹tou nebo se mo¾ností Ne vrátit 
do hlavního zobrazení nástroje Prùvodce nast..

Nastavení provozovatele 
sí»ové slu¾by
Pokud se rozhodnete definovat nastavení provozovatele 
sí»ové slu¾by (napøíklad MMS a WAP), po¾ádá vás nástroj 
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Prùvodce nast. o volbu z dostupných nastavení a poté 
o stisknutí tlaèítka OK.

Nastavení funkce Push to talk
Tato mo¾nost je k dispozici pouze v pøípadì, 
kdy je v pøístroji nainstalována aplikace a máte 
objednánu slu¾bu.

Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení slu¾by 
Push to talk (PTT, sí»ová slu¾ba), po¾ádá vás nástroj 
Prùvodce nast. o zadání následujících údajù: pøezdívka 
PTT, u¾ivatelské jméno a heslo.

Nastavení sdílení videa
Tato mo¾nost je k dispozici pouze v pøípadì, 
kdy je v pøístroji nainstalována aplikace a máte 
objednánu slu¾bu.

K videohovorùm musíte mít kartu USIM a musíte 
být v místì s pokrytím sítì UMTS.

Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení sdílení 
videa (sí»ová slu¾ba), po¾ádá vás nástroj Prùvodce nast. 
o zadání adresy pro sdílení videa, u¾ivatelského jména 
a hesla a u¾ivatelského jména a hesla pro server proxy 
pro sdílení videa. Poté zvolte mo¾nost OK.

Po vytvoøení nastavení pro sdílení videa se nástroj 
Prùvodce nast. zeptá, zda chcete pøidat adresu pro 
sdílení videa do kontaktu. Zvolte mo¾nost Ano nebo Ne.

Dal¹í informace
Pokud pøi práci s nástrojem Prùvodce nast. dojde 
k potí¾ím, nav¹tivte webový server spoleènosti 
Nokia pro nastavení telefonù na adrese
www.nokia.cz/support/setup_settings.php.


