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© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nseries“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia
Corporation” garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.
Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente
aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ
PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS
SUKĖLUSIOS.
ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO
NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ
KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ
KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.
Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti
įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.
Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės ir/arba tinklo, MMS pranešimų arba prietaisų ir palaikomų turinio formatų suderinamumo.
Kai kurios paslaugos yra papildomai apmokestinamos.
Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.
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Parametrų vedlys
Apie „Parametrų vedlį“
„Parametrų vedlys“ konfigūruoja jūsų prietaisą
tinklo paslaugų teikėjui el. pašto, tiesioginio ryšio
ir bendro vaizdo įrašų naudojimo parametrus,
pagal paslaugų teikėjo informaciją. Įvairių
parametrų pasiekiamumas priklauso nuo prietaiso,
SIM kortelės ir tinklo paslaugų teikėjo savybių bei
prietaiso atmintyje esančios „Parametrų vedlio“
duomenų bazės duomenų pasiekiamumo.
Jei norite naudoti šias paslaugas, gali reikėti
susisiekti su paslaugų teikėju, kad būtų
suaktyvintas duomenų ryšys ar kitos paslaugos.

Pirmasis įjungimas
Kai naudojate „Parametrų vedlį“ pirmąjį kartą,
vykdote parametrų sąranką.
Norėdami paleisti vedlį po pirmojo naudojimo,
pasirinkite parametrus, kuriuos norite
konfigūruoti, ir Pradėti.
Jei SIM kortelė nėra įdėta, būsite paraginti pasirinkti
savo tinklo paslaugų teikėją ir šalį. Jei siūloma šalis

arba tinklo paslaugų teikėjas nėra teisingi,
pasirinkite juos iš sąrašo.
Norėdami pasiekti pagrindinį „Parametrų vedlio“
rodinį po parametrų sąrankos, pasirinkite Gerai. Jei
parametrų sąranka yra pertraukiama, parametrai
nėra nustatomi. Uždarę vedlį galite pradėti naudoti
sukonfigūruotas programas jų meniu vietose.

Parametrų sąranka
El. pašto parametrai
1. Jei norite pridėti naują arba suaktyvinti jau

esančią el. pašto dėžutę, „Parametrų vedlys“
prašo jūsų įvesti el. pašto adresą, pašto dėžutės
pavadinimą, vartotojo vardą ir slaptažodį.
Jei įvestas el. pašto paslaugų teikėjas nėra
žinomas, vedlys ragina nustatyti pašto dėžutės
rūšį bei siunčiamo ir priimamo pašto serverius.
Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo
paslaugų teikėją.

2. Jei norite naudoti naują pašto dėžutę, įvedę
būtinąją informaciją pasirinkite Taip. Norėdami
grįžti į pagrindinį „Parametrų vedlio“ rodinį,
pasirinkite Ne.
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Tinklo paslaugos teikėjo
parametrai
Jei pasirinkate konfigūruoti tinklo paslaugos teikėjo
parametrus, pvz., MMS ir WAP parametrus,
„Parametrų vedlys“ paragins pasirinkti iš galimų
parametrų. Pasirinkite atitinkamus parametrus ir
Gerai.

Tiesioginio ryšio parametrai
Ši parinktis pasiekiama tik tada, jei prietaise įdiegta
programa ir jūs užsisakėte paslaugą.
Jei pasirinkote konfigūruoti tiesioginio ryšio (PTT)
(tinklo paslauga) parametrus, „Pranešimų vedlys“
ragina nurodyti jūsų PTT slapyvardį, vartotojo vardą
ir slaptažodį.

Bendro vaizdo įrašų naudojimo
parametrai
Ši parinktis pasiekiama tik tada, jei prietaise įdiegta
programa ir jūs užsisakėte paslaugą.
Norėdami skambinti vaizdo skambučiu, privalote į
prietaisą įdėti USIM kortelę ir būti UMTS tinklo ryšio
zonoje.
Jei pasirinkate konfigūruoti bendro vaizdo įrašų
naudojimo tinkle (tinklo paslauga) parametrus,
„Parametrų vedlys“ ragina įvesti bendro vaizdo

įrašų naudojimo tinkle adresus, vartotojo vardą,
slaptažodį, bendro vaizdo įrašų naudojimo tinkle
tarpinio serverio vartotojo vardą ir slaptažodį.
Pasirinkite Gerai. Norėdami adresatui pridėti
bendro vaizdų įrašų naudojimo tinkle adresą,
nustatę bendro vaizdo įrašų naudojimo tinkle
parametrus, pasirinkite adresatą ir Taip.
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