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Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman
Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.
ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ
MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.
TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI
SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA
MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.
Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-
jälleenmyyjältä.
Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat SIM-korttikohtaisia ja/tai verkkokohtaisia tai MMS-kohtaisia, tai niiden käytettävyys määräytyy laitteiden
yhteensopivuuden ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä korvausta vastaan.
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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Ohjattu asetusten luonti
Tietoja ohjatusta
asetustoiminnosta
Asetustoiminto määrittää laitteen
verkkopalvelujen tarjoajan, sähköpostin,
pikayhteyden ja videon jaon asetukset
palveluntarjoajan tietojen perusteella. Ohjatussa
asetustoiminnossa käytettävissä olevat asetukset
määräytyvät laitteen ominaisuuksien, SIM-kortin,
verkkopalvelujen tarjoajan ja ohjatun
asetustoiminnon tietokannassa olevien tietojen
mukaan.
Ennen kuin palveluja voidaan käyttää, on ehkä
otettava yhteys palveluntarjoajaan datayhteyden
tai muiden palvelujen aktivointia varten.

Alkutoimet
Kun käytät ohjattua asetustoimintoa ensimmäisen
kerran, se opastaa sinua asetusten
määrittämisessä.
Jos haluat käynnistää ohjatun toiminnon uudelleen
ensimmäisen käyttökerran jälkeen, valitse
muokattavat asetukset ja Aloita.

Jos SIM-korttia ei ole asetettu, ohjattu toiminto
pyytää valitsemaan verkkoyhteyden
palveluntarjoajan ja palveluntarjoajan kotimaan.
Jos ohjatun toiminnon ehdottama maa tai
verkkopalvelun tarjoaja ei ole oikea, valitse oikea
luettelosta.
Voit avata asetustoiminnon päänäkymän uudelleen
asetusten määrittämisen jälkeen valitsemalla OK.
Jos asetusten määrittäminen keskeytyy, asetukset
jäävät määrittämättä. Kun suljet ohjatun
toiminnon, voit alkaa käyttää määritettyjä
sovelluksia niiden omista valikoista.

Asetusten määrittäminen
Sähköpostiasetukset
1. Jos haluat lisätä uuden tai ottaa käyttöön

aiemmin määritetyn postilaatikon, ohjattu
asetustoiminto pyytää antamaan
sähköpostiosoitteen, postilaatikon nimen,
käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Jos antamasi sähköpostipalvelujen tarjoaja on
tuntematon, ohjattu toiminto pyytää
määrittämään postilaatikon tyypin ja saapuvan4



sekä lähtevän postin palvelimen. Lisätietoja saat
palveluntarjoajaltasi.

2. Jos haluat aloittaa uuden postilaatikon
käyttämisen, kun olet antanut tarvittavat tiedot,
valitse Kyllä. Jos haluat palata ohjatun
asetustoiminnon päänäkymään, valitse Ei.

Verkkopalvelun tarjoajan
asetukset
Jos haluat määrittää verkkopalvelun tarjoajan
asetukset, kuten multimediaviesti- ja WAP-
asetukset, ohjattu asetustoiminto pyytää sinua
valitsemaan käytettävissä olevat asetukset. Valitse
tarvittavat asetukset ja OK.

Pikayhteysasetukset
Tämä valinta on käytettävissä vain, jos sovellus on
asennettuna laitteeseen ja olet tilannut palvelun.
Jos haluat määrittää pikayhteysasetukset
(verkkopalvelu), ohjattu asetustoiminto pyytää
kirjoittamaan pikayhteyslempinimen,
käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Videon jaon asetukset
Tämä valinta on käytettävissä vain, jos sovellus on
asennettuna laitteeseen ja olet tilannut palvelun.

Videopuhelun soittaminen edellyttää, että
laitteeseen on asetettu USIM-kortti ja että laite on
UMTS-verkon peittoalueella.
Jos haluat määrittää videon jaon asetukset
(verkkopalvelu), ohjattu asetustoiminto pyytää
kirjoittamaan videon jaon osoitteen,
käyttäjätunnuksen, salasanan, videon jaon
proksipalvelimen käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Valitse OK. Jos haluat lisätä videon jaon osoitteen
osoitekirjassa olevaan nimeen, valitse nimi, kun
olet luonut videon jaon asetukset, ja valitse sitten
Kyllä.
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