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© 2007, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud. 
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või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed 
võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste 
ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas 
ilma sellekohase eelteavituseta.
KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA 
LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE 
VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE 
VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.
Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, 
EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE EGA SISU SUHTES 
MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID 
MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI 
OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES 
HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST 
EELNEVALT TEAVITAMATA.
Teatud toodete ja neile vastavate rakenduste ja teenuste kättesaadavus 
võib piirkonniti erineda. Lisateavet (sh teavet keelevalikute kohta) küsige 
oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.
Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, 
MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest 
sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.
Seadme kohta muu olulise teabe saamiseks vaadake kasutusjuhendit.
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Häälestusviisard
Vajutage  ja valige Vahendid > Utiliidid > Hääl.viisard.

Häälestusviisard konfigureerib võrguoperaatorilt saadud 
teabe põhjal teie seadme operaatori-, e-posti, 
raadiosaatjafunktsioonid ja videote ühisvaatamise seaded.

Teatud seadete kättesaadavus rakenduses Häälestusviisard 
sõltub teie seadme, SIM-kaardi ja operaatori pakutavatest 
funktsioonidest ning seadme mälus paiknevas 
häälestusviisardi andmebaasis asuvate andmete 
kättesaadavusest.

Nende teenuste kasutamiseks peate pöörduma oma 
teenusepakkuja poole, et aktiveerida andmeside- või 
muud teenused.

Rakenduse esmakordsel kasutamisel juhendatakse teid 
seadete konfigureerimisel. Viisardi käivitamiseks valige 
Alusta. Toimingu tühistamiseks valige Välja.

Kui SIM-kaart pole sisestatud, palutakse teil valida 
oma operaatori koduriik ja operaator (mobiilsideteenuse 
pakkuja). Kui viisardi pakutud riik või operaator pole õige, 
valige see loendist.

Pärast rakenduses Häälestusviisard seadete konfigureerimist 
valige selle põhikuva avamiseks OK. Kui seadete 
konfigureerimine katkestatakse, siis seadeid ei määratleta. 

Pärast viisardi sulgemist saate konfigureeritud rakendused 
menüü kaudu käivitada.

E-posti seaded
Kui valite uue postkasti lisamise või olemasoleva postkasti 
aktiveerimise, küsib Häälestusviisard teilt e-posti aadressi, 
postkasti nime, kasutajanime ja parooli.

Kui sisestatud e-posti teenusepakkuja on tundmatu, palub 
viisard määratleda postkasti tüübi ning sissetuleva ja 
väljuva e-posti serveri. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Pärast kohustuslike andmete sisestamist uue postkasti 
kasutamiseks valige Jah või valige rakenduse 
Häälestusviisard põhikuvale naasmiseks Ei.

Võrguteenusepakkuja seaded
Kui valite võrguteenusepakkuja seadete (nt MMS- või 
WAP-seadete) konfigureerimise, palub Häälestusviisard 
teil valida saadaolevate seadete seast ja vajutada siis OK.
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Raadiosaatja seaded
See valik on saadaval üksnes juhul, kui vastav rakendus 
on teie seadmesse installitud ja olete tellinud 
raadiosaatjateenuse.

Kui valite raadiosaatja (PTT; võrguteenus) seadete 
konfigureerimise, palub Häälestusviisard teil määratleda 
raadiosaatjas kasutatava nime, kasutajanime ja parooli.

Video ühisvaatamise seaded
See valik on saadaval üksnes juhul, kui vastav rakendus 
on teie seadmesse installitud ja olete tellinud 
raadiosaatjateenuse.

Videoühenduseks peab telefonis olema USIM-kaart 
ning telefon peab asuma UMTS-võrgu levialas.

Kui olete valinud video ühisvaatamise (võrguteenus) 
seadete konfigureerimise, palub Häälestusviisard 
sisestada video ühisvaatamiseks kasutatava aadressi, 
kasutajanime ja parooli ning video ühisvaatamise 
puhverserveri kasutajanime ja parooli ning valida siis OK.

Pärast videote ühisvaatamise seadete loomist küsib 
Häälestusviisard teilt, kas soovite video ühisvaatamiseks 
kasutatava aadressi lisada mõne oma kontakti andmetesse. 
Valige Jah või Ei.

Lisateave
Rakendusega Häälestusviisard seotud 
probleemide ilmnemisel külastage 
veebisaiti www.nokia.com/phonesettings.


