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Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti 
in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri poobla¹èenih prodajalcih 
izdelkov Nokia.
Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omre¾ja, storitve za 
veèpredstavnostna sporoèila ali od zdru¾ljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. 
Nekatere storitve se plaèajo posebej.

Omre¾ne storitve
Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika 
mobilnih storitev. Za ¹tevilne funkcije potrebujete posebne omre¾ne storitve, ki 
niso na voljo v vseh omre¾jih ali pa jih boste morali, èe jih boste hoteli uporabljati, 
posebej naroèiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stro¹kih lahko 
dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omre¾ja imajo lahko omejitve, ki 
vplivajo na uporabo omre¾nih storitev. Nekatera omre¾ja na primer ne podpirajo 
vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za spletne strani 
tretjih strank. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani 
niso nikakor povezane z dru¾bo Nokia, ki tudi ne jamèi za njihovo vsebino in 
jih ne priporoèa. Ko dostopate do njih, upo¹tevajte ustrezne varnostne ukrepe.
Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priroèniku za uporabo.
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Nastavitveni èarovnik 
Pritisnite  in izberite Orodja > Nast. èarovn..

Nast. èarovnik v napravi konfigurira nastavitve, ki 
temeljijo na informacijah va¹ega mobilnega operaterja, 
za uporabo operaterjevih storitev, e-po¹te in storitve 
Pritisni in govori.

Razpolo¾ljivost razliènih nastavitev v aplikaciji Nast. 
èarovnik je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, 
ponudnika mobilnih storitev in razpolo¾ljivosti podatkov 
v podatkovni zbirki nastavitvenega èarovnika v pomnilniku 
naprave.

Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo ponudnik 
storitev morda moral vkljuèiti podatkovno povezavo 
ali druge storitve.

Ko aplikacijo prviè uporabite, vas vodi skozi konfiguracijo 
nastavitev. Èarovnika za¾enete tako, da izberete Za¾eni. 
Èe ¾elite postopek preklicati, izberite Izhod.

Èe kartica SIM ni vstavljena, morate izbrati dr¾avo in 
ponudnika mobilnih storitev. Èe dr¾ava ali operater, ki 
ju predlaga èarovnik, nista pravilna, ju izberite s seznama.

Po konfiguraciji nastavitev odprete glavni prikaz aplikacije 
Nast. èarovnik tako, da izberete OK. Èe prekinete 
postopek konfiguracije, nastavitve niso doloèene. 

Ko zaprete èarovnika, lahko zaènete uporabljati 
nastavljene aplikacije; odprite jih v glavnem meniju.

E-po¹tne nastavitve
Ko ¾elite vkljuèiti nabiralnik ali dodati novega, Nast. 
èarovnik zahteva, da vnesete e-po¹tni naslov, ime 
nabiralnika, uporabni¹ko ime in geslo.

Èe ste vnesli neznanega ponudnika e-po¹tnih storitev, 
morate doloèiti vrsto nabiralnika ter stre¾nika za 
prejemanje in po¹iljanje po¹te. Veè informacij lahko 
dobite pri ponudniku storitev.

Ko ste vnesli zahtevane informacije, zaènete uporabljati 
novi nabiralnik tako, da izberete Da ali pa izberite Ne, 
da se vrnete v glavni prikaz aplikacije Nast. èarovnik.

Nastavitve za ponudnika 
mobilnih storitev
Ko ¾elite doloèiti nastavitve za ponudnika mobilnih 
storitev (npr. za veèpredstavnostna sporoèila ali WAP), 
Nast. èarovnik zahteva, da izberete med razpolo¾ljivimi 
nastavitvami in mo¾nost OK. 
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Nastavitve Pritisni in govori
Ta funkcija je na voljo samo, èe imate v napravi 
name¹èeno ustrezno aplikacijo in ste naroèeni na storitev.

Ko konfigurirate nastavitve omre¾ne storitve Pritisni in 
govori (PG), Nast. èarovnik zahteva, da doloèite vzdevek 
PG, uporabni¹ko ime in geslo.

Dodatne informacije
Èe imate z aplikacijo Nast. èarovnik kakr¹ne koli te¾ave, 
obi¹èite spletno stran Nokia za nastavitev telefona
www.nokia.com/phonesettings.


