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Ohjattu asetustoiminto 

Ohj. asetustoim. määrittää laitteen sähköposti- ja 
pikayhteysasetukset sekä verkkopalvelujen tarjoajan 
ja videon jaon asetukset palveluntarjoajan tietojen 
perusteella.

Se, mitä asetuksia Ohj. asetustoim. -sovelluksessa on 
käytettävissä, vaihtelee laitteen ominaisuuksien, SIM-
kortin ja verkkopalvelujen tarjoajan mukaan sekä sen 
mukaan, ovatko tiedot saatavilla laitteen muistiin 
tallennetussa ohjatun asetustoiminnon tietokannassa.

Ennen kuin palveluja voi käyttää, on ehkä otettava yhteys 
palveluntarjoajaan datayhteyden tai muiden palvelujen 
käyttöönottoa varten.

Kun käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, sovellus ohjaa 
sinua asetusten määrityksessä. Voit käynnistää 
asetustoiminnon valitsemalla Aloita. Voit peruuttaa 
toiminnon valitsemalla Poistu.

Jos SIM-korttia ei ole asetettu, laite pyytää valitsemaan 
verkkopalvelujen tarjoajan kotimaan ja verkkopalvelujen 
tarjoajan. Jos asetustoiminnon ehdottama maa tai 
verkkopalvelujen tarjoaja ei ole oikea, valitse oikea maa 
tai palveluntarjoaja luettelosta.

Pääset Ohj. asetustoim. -sovelluksen päänäkymään 
asetusten määrityksen jälkeen valitsemalla OK. 

Jos asetusten määritys keskeytyy, asetuksia ei määritetä. 
Ohjatun asetustoiminnon sulkemisen jälkeen voit 
käynnistää sovellukset niiden omista valikoista.

Sähköpostiasetukset
Kun lisäät uuden tai otat käyttöön aiemmin luodun 
postilaatikon, Ohj. asetustoim. pyytää kirjoittamaan 
sähköpostiosoitteen, postilaatikon nimen, käyttäjänimen 
ja salasanan.

Jos laite ei tunnista antamaasi sähköpostin 
palveluntarjoajaa, ohjattu toiminto pyytää sinua 
määrittämään postilaatikon tyypin sekä saapuvan 
ja lähtevän postin palvelimen. Lisätietoja saat 
palveluntarjoajaltasi.

Annettuasi tarvittavat tiedot voit aloittaa uuden 
postilaatikon käytön valitsemalla Kyllä tai palata Ohj. 
asetustoim. -sovelluksen päänäkymään valitsemalla Ei.
3



O
hj

at
tu

 a
se

tu
st

oi
m

in
to

4

Verkkopalvelujen tarjoajan 
asetukset
Kun valitset verkkopalvelujen tarjoajan asetusten, kuten 
MMS- tai WAP-asetusten, määrityksen, Ohj. asetustoim. 
pyytää sinua valitsemaan jonkin käytettävissä olevista 
asetuksista. Valitse sitten OK.

Pikayhteysasetukset
Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos sovellus on 
asennettu laitteeseen ja olet tilannut palvelun.

Kun valitset pikayhteyden (verkkopalvelu) asetusten 
määrittämisen, Ohj. asetustoim. pyytää antamaan 
seuraavat tiedot: lempinimen, käyttäjänimen ja salasanan.

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

Videopuhelun soittaminen edellyttää, että laitteessa on 
USIM-kortti ja että laite on UMTS-verkon peittoalueella.

Kun haluat määrittää videon jaon (verkkopalvelu) 
asetukset, Ohj. asetustoim. pyytää sinua antamaan videon 
jaon osoitteen, käyttäjänimen, salasanan, videon jaon 

proksipalvelimen käyttäjänimen ja salasanan sekä 
valitsemaan sitten OK.

Videon jaon asetusten määrittämisen jälkeen Ohj. 
asetustoim. kysyy, haluatko lisätä videon jaon osoitteen 
osoitekirjaan tallennettuun nimeen. Valitse Kyllä tai Ei.

Lisätietoja
Jos Ohj. asetustoim. -sovelluksen käytössä esiintyy 
ongelmia, saat lisätietoja Nokian puhelinasetusten 
Web-sivustosta osoitteesta
www.nokia.com/phonesettings.
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