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Průvodce nastavením
O nástroji Průvodce
nastavením
Nástroj Průvodce nastavením konfiguruje v přístroji
podle informací provozovatele služby nastavení
provozovatele služby, el. pošty, funkce PTT a sdílení
videa. Dostupnost některých nastavení v nástroji
Průvodce nastavením závisí na vlastnostech
přístroje, SIM karty, provozovatele síťové služby
a dostupnosti dat v databázi průvodce nastavením
v paměti přístroje.
Chcete-li tyto služby využívat, může být nutné
aktivovat u provozovatele služeb datové spojení
nebo jiné služby.

První spuštění
Při prvním použití nástroje Průvodce nastavením
vás průvodce provede konfigurací nastavení.
Chcete-li průvodce spustit poté, co jste ho použili
poprvé, vyberte nastavení, které chcete
konfigurovat, a zvolte možnost Spustit.
Pokud není vložena SIM karta, průvodce vás požádá
o zadání domovské země a provozovatele síťové

služby. Pokud země nebo provozovatel síťové
služby navržené průvodcem nejsou správné,
vyberte tyto údaje ze seznamu.
Pro přístup k hlavnímu zobrazení nástroje Průvodce
nastavením po konfiguraci nastavení zvolte
možnost OK. Pokud konfiguraci nastavení
přerušíte, nebudou nastavení definována. Po
ukončení průvodce můžete začít pracovat
s nakonfigurovanými aplikacemi (na běžných
místech menu).

Nastavení konfigurace
Nastavení el. pošty
1. Chcete-li přidat novou nebo aktivovat existující

schránku, požádá vás nástroj Průvodce
nastavením o zadání údajů el. adresy, názvu
schránky, uživatelského jména a hesla.
Pokud průvodce zadaného provozovatele služeb
el. pošty nezná, požádá vás i o zadání typu
schránky a serverů pro příchozí a odchozí poštu.
O další informace požádejte svého
poskytovatele služby.4



2. Po zadání požadovaných údajů můžete
zvolením možnosti Ano zahájit práci s el. poštou
nebo se možností Ne vrátit do hlavního
zobrazení nástroje Průvodce nastavením.

Nastavení provozovatele
síťových služeb
Pokud se rozhodnete definovat nastavení
provozovatele síťové služby (například MMS a WAP),
požádá vás nástroj Průvodce nastavením o volbu
z dostupných nastavení. Vyberte odpovídající
nastavení a zvolte možnost OK.

Nastavení Push to talk
Tato možnost je k dispozici pouze v případě, kdy je
v přístroji nainstalována aplikace a máte objednánu
službu.
Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení služby
Push to talk (PTT, síťová služba), požádá vás nástroj
Průvodce nastavením o zadání přezdívky PTT,
uživatelského jména a hesla.

Nastavení sdílení videa
Tato možnost je k dispozici pouze v případě, kdy je
v přístroji nainstalována aplikace a máte objednánu
službu.

K videohovorům musíte mít v přístroji vloženu kartu
USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS.
Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení
sdílení videa (síťová služba), požádá vás nástroj
Průvodce nastavením o zadání adresy pro sdílení
videa, uživatelského jména a hesla a uživatelského
jména a hesla pro server proxy pro sdílení videa.
Zvolte možnost OK. Chcete-li po vytvoření nastavení
sdílení videa přidat adresu pro sdílení videa do
kontaktu, vyberte kontakt a zvolte možnost Ano.
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