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Uzstādījumu vednis
Par uzstādījumu vedni
Uzstādījumu vednis konfigurē ierīcei tīkla
pakalpojumu sniedzēja, e-pasta, rācijsaziņas un
videoklipu publiskošanas uzstādījumus, izmantojot
pakalpojumu sniedzēja informāciju. Dažādu
uzstādījumu pieejamība ir atkarīga no jūsu ierīces
funkcijām, SIM kartes, tīkla pakalpojumu sniedzēja
un ierīces atmiņā esošās uzstādījumu vedņa datu
bāzes datu pieejamības.
Iespējams, lai izmantotu šos pakalpojumus, jums
būs jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju un
jāaktivizē datu savienojums vai citi pakalpojumi.

Pirmā palaišanas reize
Izmantojot uzstādījumu vedni pirmo reizi, jūs
saņemat palīdzību uzstādījumu konfigurēšanas
procesā.
Lai palaistu vedni, kad tas jau ir vienu reizi
izmantots, izvēlieties konfigurējamos
uzstādījumus un Sākt.
Ja nav ievietota SIM karte, jums tiek prasīts
izvēlēties tīkla pakalpojumu sniedzēju un valsti,

kurā tas atrodas. Ja piedāvātā valsts vai tīkla
pakalpojumu sniedzējs nav pareizais, izvēlieties to
sarakstā.
Lai pēc uzstādījumu konfigurēšanas piekļūtu
uzstādījumu vedņa galvenajam skatam, izvēlieties
Labi. Ja uzstādījumu konfigurēšana tiek pārtraukta,
uzstādījumi netiek noteikti. Pēc vedņa aizvēršanas
var sākt lietot konfigurētās programmas no to
atrašanās vietām izvēlnēs.

Uzstādījumu konfigurēšana
E-pasta uzstādījumi
1. Lai pievienotu jaunu vai aktivizētu kādu no

esošajām pastkastēm, uzstādījumu vednis
aicina ievadīt e-pasta adresi, pastkastes
nosaukumu, lietotājvārdu un paroli.
Ja jūsu ievadītais e-pasta pakalpojumu sniedzējs
ir nezināms, vednis aicina norādīt pastkastes
veidu, kā arī ienākošā un izejošā pasta serverus.
Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.

2. Lai pēc pieprasītās informācijas ievadīšanas
sāktu lietot jauno pastkasti, izvēlieties Jā. Lai
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atgrieztos uzstādījumu vedņa galvenajā skatā,
izvēlieties Nē.

Tīkla pakalpojumu sniedzēja
uzstādījumi
Ja izvēlaties konfigurēt sava tīkla pakalpojumu
sniedzēja uzstādījumus, piemēram MMS un WAP
uzstādījumus, uzstādījumu vednis pieprasa
izvēlēties tos no pieejamajiem uzstādījumiem.
Izvēlieties attiecīgos uzstādījumus un tad Labi.

Rācijsaziņas uzstādījumi
Šī iespēja ir pieejama tikai, ja esat instalējis ierīcē
programmu un abonējat pakalpojumu.
Ja izvēlaties konfigurēt savus rācijsaziņas (tīkla
pakalpojums) uzstādījumus, uzstādījumu vednis
prasa jums norādīt savu rācijsaziņas segvārdu,
lietotājvārdu un paroli.

Video sūtīšanas uzstādījumi
Šī iespēja ir pieejama tikai, ja esat instalējis ierīcē
programmu un abonējat pakalpojumu.
Lai veiktu videozvanu, jūsu ierīcē ir jābūt ievietotai
USIM kartei un jums jāatrodas UMTS tīkla
pārklājuma zonā.
Ja izvēlaties konfigurēt video sūtīšanas (tīkla
pakalpojums) uzstādījumus, uzstādījumu vednis

pieprasa ievadīt video sūtīšanas adresi,
lietotājvārdu, paroli, kā arī lietotājvārdu un paroli
video sūtīšanas starpniekserverim. Izvēlieties Labi.
Lai pēc video sūtīšanas uzstādījumu izveides
pievienotu kontaktam video sūtīšanas adresi,
izvēlieties kontaktu un Jā.
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