Készülék beállítás
Samsung GT-S8300 beállítások

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy a Samsung GT-S8300 típusú készüléket választotta. A web’n’walk portálon keresztül
számos információt és szolgáltatást érhet el. Az MMS szolgáltatás használatával multimédia üzeneteket
küldhet és fogadhat.
A szolgáltatások
szolgáltatások használatához szükséges beállítások a gyártás során tárolásra kerültek a készülékben és a
SIM kártyán. Ha ennek ellenére problémát tapasztal,
tapasztal, a következı módon ellenırizheti, illetve módosíthatja
azokat.
A beállításokat a készülék menüjében találja. A menübe a képernyı job also sarkában lévı “Menü”
Menü” felirat
megnyomásával léphet be. Az elızı menüpontba visszalépni a középsı navigációs gomb (visszafel mutató
nyíl) megnyomásával tud. A hívásmegszakító
hívásmegszakító gomb megnyomásával bármelyik menüszintrıl a készenléti
üzemmódba léphet.
Az alábbiakban nyilakkal elválasztva leírtuk a beállításokhoz vezetı menüpontokat. A beállítások
ellenırzéséhez, illetve módosításához elıször lépjen be a menübe. Ezután válassza a nyíl után következı
menüpontot, lépjen be és így haladjon tovább. Az útvonal végén írja be a vastag betőkkel szedett
paramétereket, vagy válassza ki a leírt opciót.

web’n’walk és WAP beállítások
A beállításokat gyárilag tároltuk az Ön készülékén.
készülékén Az alábbi táblázat szerint ellenırizheti készüléke
beállításait.
GPRS elıfizetés
web’n’walk
GPRS Wap
GPRS Net
Menü  Beállítások  Alkalmazás beállítások  Böngészıprofilok  A kivánt profil kiválasztása 
szerkesztés a jobbra mutató kettıs nyíl megnyomásával
 Név beállítása
web’n’walk
T-Mobile Wap
T-Mobile Net
Wap
 Hozzáférésnév
wnw
wap
internet
 Hitelesítés típusa
Normál
Normál
Normál
 Felhasználói
<üresen kell hagyni>
wap
<üresen kell hagyni>
azonosító
 Jelszó
<üresen kell hagyni>
Wap
<üresen kell hagyni>
 Protokoll
HTTP
 Kezdılap címe
http://www.webnwalk.hu
http://wap.thttp://wap.t-zones.hu
 Proxy címe
0.0.0.0
212.051.126.002:8080
0.0.0.0
212.051.126.002:8080
 Várakozási idı (mp)
300
 Speciális beállítások  nyomja meg a jobbra mutató kettıs nyilat 
 Statikus IP cím
Nem
 Statikus DNS
Nem
 Forgalom osztálya
Elıfizetett
Nyomja meg az “OK”
OK” gombot, majd a következı képernyın a “Mentés”
Mentés” feliratot
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A web’n’walk szolgáltatás (WEB böngészés) és a t-t-zones (WAP böngészés) között úgy válthat át, ha a használt
kapcsolati profilt átállítja a következık szerint:
Menü  Beállítások  Alkalmazás beállítások Böngészıprofilok a profilnév után lévı

rádiógombok segítségével tudja kiválasztani a kivánt profilt

MMS beállítások
készülékén. Az MMS szolgáltatás használata ezzel a készülékkel
Az MMS beállításokat gyárilag tároltuk az Ön készülékén
GPRS hálózaton lehetséges, amelyek használati jogát ön az MMS szolgáltatás elıfizetésével megszerezte. Az
alábbi táblázat szerint ellenırizheti készüléke beállításait.
Menü  Üzenetek  Beállítások  Multimédia üzenetek 
 Küldés beállítások 
 Prioritás
Normál
 Lejárat
Maximum
 Küldés
Azonnal
 Kézbesítési jelentést kér
Ki
 Olvasási jelentést kér
Ki
 Másolatot megtart
Be
 Saját névjegykártya hozzáadása
Ki
 Fogadás beállítások 
 Saját hálózat
Automatikus letöltés
 Roamingban használt hálózat
Kézi
 Olvasási jelentés küldése
Soha
 Kézbesítési jelentés küldése
Ki
 Névtelen enged.
Be
 Reklám engedélyezése
Be
 Profilok  T-Mobile MMS  Nyomja meg a profilnév utáni jobbra mutató kettıs nyilat 
 Név beállítása
T-Mobile MMS
 Hozzáférésnév
mms
 Hitelesítés típusa
Normál
 Felhasználó azonosító
mms
 Jelszó
mms
 Protokoll
HTTP
 Kezdılap címe
http://mms.thttp://mms.t-mobile.hu/servlets/mms
 Proxy címe
212.0
212.051.126.0
51.126.010:8080
10:8080
 Várakozási idı (mp)
300
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 Speciális beállítások (a belépéshez nyomja meg a jobbra mutató kettıs nyilat
 Statikus IP cím
Ki
 Statikus DNS
Ki
 Forgalom osztálya
Elıfizetett

SMS beállítások
Az SMS beállításokat gyárilag tároltuk az Ön készülékén.
készülékén Probléma esetén az alábbi táblázat segítségével
ellenırizze azokat.
Menü  Üzenetek  Beállítások  Szöveges üzenetek  Küldés beállítások 
Hálózatválasztás
Vonalkapcsolt
Karakter támogatás
Ékezet nélkül
Válaszútvonal
Ki
Kézbesítési jelentés
Ki
Másolatot megtart
Be
Menü  Üzenetek  Beállítások  Szöveges üzenetek  SMS-központ  1. központ (belépés a jobbra
mutató kettıs nyíl megnyomásával)
Központ címe
+36309888000
Üzenet érvényessége
Maximum
Alapértelmezett típus
Szöveg
Név
T-Mobile SMSC
SMS írás közben a beírható karakterek és az elküldendı üzenetek valós mennyisége folyamatosan
figyelemmel kísérhetı a kijelzı alsó sávjában.
„Ékezet nélkül” karakter támogatás esetén az SMS üzenetekben nem lehetséges a hosszú ékezetes
karakterek bevitele. Ekkor az egy SMS-ben elküldhetı karakterek száma maximum 160.
„Ékezetes” karakter támogatás esetén az SMS üzenetekben a magyar hosszú ékezetes karakterek is
használhatók, és azok elküldésre is kerülnek. Ekkor egy SMS-ben maximum 70 karakter küldhetı el.
„Automatikus” beállítás esetén, amíg be nem írjuk az elsı ékezetes karaktert, a készülék az SMS-t „Ékezet
nélküli”-ként kezeli. Amint beírjuk a küldendı üzenetbe az elsı ékezetes karaktert, a készülék az egész
üzenetet átkódolja az „Ékezetes” üzemmódnak megfelelıre, amit a kijelzı felsı szélén látható karakter és
üzenet számlálók átállása (a max.70 karakter/SMS üzemmódra) jelez.
Több SMS összefőzése esetén az üzenetenként beírható karakterek maximális száma kevesebb.

t-email beállítás
Az ee-mail kapcsolati beállításokat
beállításokat gyárilag tároltuk az Ön készülékén, de személyes postafiókjának adatait
(felhasználónév, ee-mail cím és jelszó,)
jelszó,) használat elıtt feltétlen be kell állítani.
állítani Az e-mail szolgáltatás használata
ezzel a készülékkel GPRS hálózaton lehetséges. Az alábbi táblázat szerint állíthatja be készülékét.
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Menü  Üzenetek  Beállítások  E-mail  E-mail beállító varázsló  A megjelenı kérdésre nyomjon

“OK”-t  t-email
 Fiók neve

t-email

felhasználónév@t@t-email.hu

 Adja meg az e-mail címet
 Írja be a jelszót

Írja be a szolgáltatótól kapott jelszót

 Következı  Nyomja meg az “OK” gombot
Menü  Üzenetek  Beállítások  E-mail  Küldés beállítások 
 Ettıl

Teljes név (ez jelenik meg a címzettnél küldıként)

 Küldési fiók

t-email

 Prioritás

Normál

 Másolatot megtart

Be

 Válasz eredeti üzenettel

Be

 Továbbküldés fájlokkal

Be

 Olvasási jelentés kérése

Ki

 Kézbes. jelentés kérése

Ki

 Saját névjegykártya hozzáadása

Nincs

 Aláírás hozzáadása

Nincs
Nyomja meg a “Ment”
Ment” gombot

Menü  Üzenetek  Beállítások  E-mail  Fogadás beállítások 
 Letöltési mérethatár

500 kB

 Automatikus lekérdezés

Ki

 Lekérdezési gyakoriság

Amíg az automatikus lekérdezés ki van kapcsolva,
nem módosítható

 Olvasási jelentés küldése

Ki
Nyomja meg a “Ment”
Ment” gombot

Felhívjuk figyelmét hogy a ciklikus
ciklikus lekérdezés (“Automatikus
(“Automatikus lekérdezés”)
lekérdezés”) használatakor az automatikus
csatlakozások során létrejött adatforgalom is számlát generál, így beállításakor körültekintıen kell eljárni.
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Hangposta beállítás
A hangposta beállítást gyárilag tároltuk az Ön készülékén. Probléma esetén az alábbi módon ellenırizze.
Menü  Üzenetek  Beállítások  Hangposta száma  +36309888444

JAVA beállítás
A JAVA beállítást gyárilag tároltuk az Ön készülékén. Probléma esetén az alábbi módon ellenırizze.
Menü  Alkalmazások  Játékok és egyebek  Egyebek (a job also sarokban)  Kapcsolatok 
Alapértelmezett  T-Mobile Net (nyomja meg a név utáni kék rádiógombot)

Streaming beállítás
A streaming beállítást gyárilag tároltuk az Ön készülékén. Probléma esetén az alábbi módon ellenırizze.
Menü  Beállítások  Alkalmazás beállítások  Médiatár  Streaming beállítások  T-Mobile Net
(nyomja meg a név utáni kék rádiógombot)

GPS beállítás
A GPS beállítást gyárilag tároltuk az Ön készülékén. Probléma esetén az alábbi módon ellenırizze.
Menü  Beállítások  Telefon beállítások  GPS beállításai  GPS+  GPS profilok  T-Mobile Net
(nyomja meg a név utáni kék rádiógombot)
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Widget beállítás
Felhívjuk figyelmét, hogy a Widget használatakor automatikus adatforgalom történhet, ami számlát generál
generál. A
Widget beállításakor körültekintıen kell eljárni!
eljárni!
A Widget beállítást gyárilag tároltuk az Ön készülékén. Probléma esetén az alábbi módon ellenırizze.
Menü  Beállítások  Kijelzı és világítás  Widget  Beállítások (a jobb also sarokban található) 
 Hálózati beállítások
 Hálózati profilok
Be
Nyomja meg a “Ment”
Ment” gombot
 Widgetprofilok
T-Mobile Net (nyomja meg a név utáni kék rádiógombot)

Ügyfélszolgálat
Ha a készülék beállításai pontosak de ennek ellenére problémát tapasztal, kérjük forduljon 24 órás telefonos
ügyfélszolgálatunkhoz, amely a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen hívható a 1430-as számon.
Dominós ügyfeleink a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen hívható 1777-es számon
ellenırizhetik a szolgáltatások hálózat oldali beállításait.

A leírás az S8300RFIE1 szoftververzió alapján készült

