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

Teatud seadete kättesaadavus rakenduses Hääl.viisard 
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 Hääl.viisard 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 Hääl.viisard 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 Hääl.viisard 
põhikuvale naasmiseks Ei.

Võrguteenusepakkuja seaded
Kui valite võrguteenusepakkuja seadete (nt MMS- või 
WAP-seadete) konfigureerimise, palub Hääl.viisard teil 
valida saadaolevate seadete seast ja vajutada siis OK.

Raadiosaatja seaded
See valik on saadaval üksnes juhul, kui vastav rakendus on 
teie seadmesse installitud ja olete tellinud 
raadiosaatjateenuse.
3



H
ää

le
st

us
vi

is
ar

d

4

Kui valite raadiosaatja (PTT; võrguteenus) seadete 
konfigureerimise, palub Hääl.viisard 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 Hääl.viisard 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 
Hääl.viisard teilt, kas soovite video ühisvaatamiseks 
kasutatava aadressi lisada mõne oma kontakti andmetesse. 
Valige Jah või Ei.

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


