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:: Configuració::
Corre
Correu
rreu en el seu Blackberry

Aquest manual és per a la instal·lació del correu en un telèfon Blackberry, el
podem utilitzar per a configurar diferents models ja que l'estructura és molt
similar a la d'aquest manual.
Per començar a configurar el correu accedirem directament al menú principal i
anirem a l'opció de "CONFIGURACIÓ".

Accedirem a "ASSISTENT DE CONFIGURACIÓ" on trobarem l'assistent:

En aquest apartat haurem de seleccionar l'opció "CONFIGURACIÓ DEL
CORREU ELECTRÒNIC" on podrem definir la configuració per al compte / s de
correu que desitgem disposar o bé el nombre de comptes que la Blackberry
ens permeti gestionar.
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La següent imatge mostra la configuració que hem de definir en el nostre
compte de correu.

En la configuració requerirem de les dades per configurar correctament:
• Correu electrònic: Adreça del compte que volem configurar (exemple:
cuenta@sudominio.tdl)
• Contrasenya d'activació: Col·loqueu la contrasenya del seu compte de
correu.
Així que ho tinguem configurat farem clic al botó d'opcions de la Blackberry a
activar perquè realitzi la connexió al servidor i verifiqui les dades (únicament cal
esperar uns segons).

Una vegada s'hagin verificat les dades i establert connexió amb el servidor de
correu podem accedir novament al menú principal.
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Accedirem a "MISSATGES" on podrem visualitzar els correus que rebem o bé
realitzar enviaments de correu.

Fent clic al botó de "OPCIONS" veureu l'opció redactar correu electrònic.

-3Estudi de Disseny La Maduixa Vermella. Carrer del Mig, 9. 08458 Sant Pere de Vilamajor. NIF: 52390484-A

