Internet instellen op uw Allview Q1
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 mobiel internet op. Deze heeft u
nodig om hieronder in te vullen.
Instellen van de provider gegevens op de telefoon.
1. Ga naar het menu van uw telefoon
2. Ga naar: “Instellingen”
3. Ga naar: “Verbindingen”
4. Ga naar: “Gegevensaccount” en klik op “Toevoegen”
5. Vul hier al uw gegevens in welke u van uw provider heeft gekregen. Voorbeeld hieronder is
voor T-Mobile gebruikers:
Accountnaam:
T-Mobile Internet
APN:
internet
Gebruikersnaam:
leeg laten
Wachtwoord:
leeg laten
Authenticatietype:
normaal
Primaire DNS:
allemaal nullen
Secundaire DNS:
allemaal nullen
6. Klik op “Ok” en ‘Opslaan“
7. Ga in het hoofdmenu naar: “Diensten”
8. Klik op “Internetdienst”
9. Klik op “instellingen”
10. Klik op “profielen”
11. Selecteer of u wilt internetten op SIM1/SIM2 of WIFI
12. Indien SIM1 of SIM2, selecteer: “Nieuwe toevoegen”
13. Vul hier al uw gegevens in welke u van uw provider heeft gekregen. Voorbeeld hieronder is
voor T-Mobile gebruikers:
Profielnaam:
T-Mobile Internet
http://pda.t-mobile.nl
Homepage:
Gegevensaccount:
Selecteer het account wat u onder stap 5 heft aangemaakt
Verbindingstype:
HTTP
Gebruikersnaam:
leeg laten
Wachtwoord:
leeg laten
14. Alles opslaan… Klaar!
U kunt nu gebruik maken van mobiel internet op uw Allview Q1 GSM.
Wilt u internetten met een JAVA applicatie zoals Snaptu of Opera? Ga dan naar “Plezier en
Spellen in het hoofdmenu” en klik op JAVA en dan JAVA netwerk.
Hier kunt u instellen of u wilt internetten via SIM1/SIM2 of WIFI.

Tips voor Vodafone gebruikers
Vodafone heeft meerdere soorten instellingen voor mobiel internet op uw GSM. Kijk goed
wat voor type mobiel internet abonnement u heeft dan of dat overeenkomt met uw
instellingen.
Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij deze graag!

