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Assistente de definições

Prima  e escolha Ferramentas > Utilitários > Assist. 
defs.

Assistente defs. configura o seu dispositivo com as 
definições do fornecedor de serviços de rede, e-mail, 
premir para falar e partilha de vídeo, com base nas 
informações do fornecedor de serviços.

A disponibilidade de algumas definições no Assistente 
defs. depende das funcionalidades do dispositivo, 
do cartão SIM, do fornecedor de serviços de rede 
e da disponibilidade dos dados da base de dados do 
assistente de definições na memória do dispositivo.

Para utilizar estes serviços, poderá ter de contactar 
o fornecedor de serviços para activar uma ligação de dados 
ou outros serviços.

Quando utilizar a aplicação pela primeira vez, será guiado 
na configuração das definições. Para iniciar o assistente, 
escolha Iniciar. Para cancelar a operação, escolha Sair.

Se não tiver um cartão SIM inserido, ser-lhe-á pedido que 
seleccione o fornecedor de serviços de rede e o respectivo 
país de origem. Se o país ou o fornecedor de serviços de 
rede sugerido pelo assistente não for o correcto, seleccione 
um na lista.

Para aceder à vista principal do Assistente defs. depois 
de configurar as definições, escolha OK. Se a configuração 
das definições for interrompida, estas não serão 
configuradas. Depois de fechar o assistente, poderá 
começar a utilizar as aplicações configuradas nas 
respectivas localizações no menu.

Definições de e-mail
Quando optar por adicionar uma nova caixa de correio 
ou activar uma existente, o Assistente defs. irá solicitar 
a introdução de um endereço de e-mail, do nome da caixa 
correio, do nome de utilizador e da senha.

Se o fornecedor de serviços de e-mail introduzido for 
desconhecido, o assistente irá solicitar a configuração 
do tipo de caixa de correio e dos servidores de recepção 
e envio de correio. Para mais informações, contacte 
o seu operador de rede.

Para começar a utilizar a nova caixa de correio depois 
de introduzir as informações necessárias, escolha Sim 
ou escolha Não para regressar à vista principal do 
Assistente defs..
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Definições do fornecedor 
de serviços de rede
Quando optar por configurar as definições do fornecedor 
de serviços de rede, como, por exemplo, definições de MMS 
e WAP, o Assistente defs. pede-lhe para seleccionar entre 
as definições disponíveis e, em seguida, escolha OK.

Definições de premir para falar
Esta opção só está disponível se tiver a aplicação instalada 
no seu dispositivo e se tiver subscrito o serviço.

Quando optar por configurar as definições de premir 
para falar (PPF) (serviço de rede), o Assistente defs. irá 
pedir-lhe que defina: a alcunha PPF, o nome de utilizador 
e a senha.

Definições de partilha de vídeo
Esta opção só está disponível se tiver a aplicação instalada 
no seu dispositivo e se tiver subscrito o serviço.

Para conseguir efectuar uma chamada de vídeo, necessita 
de um cartão USIM e de estar num local com cobertura 
de uma rede UMTS.

Quando optar por configurar as definições de partilha 
de vídeo (serviço de rede), o Assistente defs. irá solicitar 

a introdução do endereço, nome de utilizador e senha 
de partilha de vídeo, bem como do nome de utilizador 
e senha proxy de partilha de vídeo; em seguida, terá 
de escolher OK.

Depois de criar definições de partilha de vídeo, 
o Assistente defs. irá perguntar se pretende adicionar 
o endereço de partilha de vídeo a um contacto. 
Escolha Sim ou Não.

Mais informações
Se detectar problemas no Assistente defs., visite 
o web site da Nokia sobre definições do telefone 
em www.nokia.com/phonesettings.
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