GPRS instellen op uw AlwaysConnected Raven.
Veel providers zoals KPN herkennen het toestel automatisch en worden de
Internetinstellingen per SMS naar uw toestel toegezonden. Of ook uw
Provider het toestel herkent, kunt u eenvoudig testen door het woord “JA”
Naar 1300 te sms’en. U krijgt dan direct antwoord of het toestel door uw
Provider herkent wordt of niet.

Mocht het toestel door uw provider niet herkend worden, dan leest u
hieronder stap voor stap wat u moet doen.
Zoek op de webpagina van uw provider de algemene instellingen voor internet (GPRS) op.

Instellen van de provider gegevens op de telefoon.
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Ga naar het menu van uw telefoon
Ga naar ‘’Diensten’’
Ga naar ‘’Gegevensaccount’’
Ga naar ‘’GPRS’’
Kies nu een van de providers(bijvoorbeeld China mobile GPRS) en druk op bewerken
Verander de settings van dit profiel naar de settings van uw provider
Laat de DNS op 000.000.000.000 staan.
Zodra alles is ingesteld drukt u op ‘’Gereed’’
De telefoon zal vragen of u alles wilt opslaan, druk dan op ‘’Ja’’
Druk nu 2x op Terug, nu bent u in het menu ‘’ Diensten ‘’
Druk op ‘’Wap’’
Druk op ‘’Instellingen’’
Druk op ‘’Sim selecteren’’
Selecteer de Simkaart die Internet toegang heeft, zodra u de sim heeft gekozen zal de telefoon
de simkaart activeren en u terug brengen in in het ‘’Instellingen’’ menu
Druk op ‘’profielen’’
Selecteer de sim met internet verbinding
Druk nu op ‘’nieuwe toevoegen’’
Vul nu de gegevens in die u kunt vinden op de website van uw provider.
Sla de gegevens op
Scroll nu in de lijst naar beneden en selecteer het profiel wat je net hebt aangemaakt.
Druk nu op profiel activeren
Nu kunt u internetten via opera(wel eerst Java aan zetten) // Wap.

