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Inställningsguiden
Om Inställningsguiden
I Inställningsguiden konfigurerar du enheten för
nätverkstjänster, e-post, talknappstjänst och
videodelning med hjälp av information som
tjänstleverantören tillhandahåller. Vilka
inställningar du kan välja mellan beror på
funktionerna i din enhet, SIM-kort, tjänstleverantör
och informationen i Inställningsguidens databas
som finns i enhetens minne.
Om du vill använda dessa tjänster kan du behöva
kontakta tjänstleverantören för att aktivera en
dataanslutning eller andra tjänster.

När du startar guiden för
första gången
När du använder Inställningsguiden för första
gången får du guidning genom hela
konfigurationen.
Nästa gång du startar guiden väljer du de
inställningar du vill konfigurera och Börja.
Om du inte har satt i något SIM-kort måste du välja
nätverksoperatör och operatörens hemland. Om

det land eller den nätverksoperatör som föreslås
inte stämmer väljer du ett alternativ i listan.
Om du efter konfigurationen av inställningarna vill
öppna huvudvyn i Inställningsguiden väljer du OK.
Om konfigurationen avbryts definieras inga
inställningar. När du har stängt guiden kan du börja
använda de konfigurerade programmen på deras
respektive menyplatser.

Konfigurera inställningar
E-postinställningar
1. Om du vill lägga till ett nytt eller aktivera ett

befintligt e-postkonto måste du ange e-
postadress, kontonamn, användarnamn och
lösenord i Inställningsguiden.
Om du anger en okänd leverantör av e-
posttjänsten måste du definiera kontotyp samt
inkommande och utgående e-postservrar i
guiden. Kontakta tjänstleverantören för mer
information.

2. Om du vill börja använda det nya e-postkontot
när du har angett nödvändig information väljer4



du Ja. Om du vill gå tillbaka till huvudvyn i
Inställningsguiden väljer du Nej.

Inställningar för
nätverksoperatör
Om du väljer att konfigurera inställningar för
nätverksoperatören, t.ex. MMS- och WAP-
inställningar, måste du välja mellan tillgängliga
inställningar i Inställningsguiden. Välj lämpliga
inställningar och OK.

Inställningar för talknappstjänst
Det här alternativet är endast tillgängligt om du har
installerat programmet på enheten och
prenumererat på tjänsten.
Om du väljer att konfigurera inställningar för
talknappstjänsten (PTT) (nätverkstjänst) måste du
definiera PTT-alias, användarnamn och lösenord i
Inställningsguiden.

Inställningar för videodelning
Det här alternativet är endast tillgängligt om du har
installerat programmet på enheten och
prenumererat på tjänsten.
Om du vill ringa ett videosamtal måste du ha ett
USIM-kort i enheten och befinna dig på en plats där
det finns täckning för ett UMTS-nätverk.

Om du väljer att konfigurera inställningar för
videodelning (nätverkstjänst) måste du ange
videodelningsadress, användarnamn, lösenord,
användarnamn för videodelningsproxy och
lösenord i Inställningsguiden. Välj OK. Om du vill
lägga till videodelningsadressen till en kontakt
markerar du kontakten när du är klar med
videodelningsinställningarna och Ja.

5


	Inställningsguiden 3.0
	Innehåll
	Inställningsguiden
	Om Inställningsguiden
	När du startar guiden för första gången
	Konfigurera inställningar
	E-postinställningar
	Inställningar för nätverksoperatör
	Inställningar för talknappstjänst
	Inställningar för videodelning





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


