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Säilytä tämä pieni nettitikun käyttöopas, josta löydät
helppolukuisia vinkkejä, nettitikun ja mobiililaajakaistan käyttöön.
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T ervetuloa!

OTA TÄYSI ILO UUDESTA
MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMÄSTÄSI!
Hyvä asiakas,
lämpimästi tervetuloa Saunalahti Mobiililaajakaistaliittymän
käyttäjäksi. Liittymän ja nettitikun avulla voit surffata netissä
tietokoneellasi Elisan kattavan matkapuhelinverkon alueella.
Nettitikun mukana tulevalla ohjelmistolla voit myös lähettää ja
vastaanottaa tekstiviestejä helposti suoraan tietokoneeltasi.
Nautinnollisia hetkiä mobiililaajakaistan parissa!
Tähän oppaaseen olemme keränneet sinulle vinkkejä, jotka auttavat mobiililaajakaistan käyttöönotossa ja käytössä. Kirjoita tämän
käyttöoppaan sivulle 14 mobiililaajakaistaliittymäsi numero, jonka
löydät tilausvahvistuksesta. Näin mobiililaajakaistanumerosi
säilyy tallessa ja voit ottaa sen tarvittaessa esille esimerkiksi kun
olet yhteydessä asiakaspalveluumme. Samalta sivulta löydät
myös palvelunumeromme sekä tietoa ja apua erilaisiin tilanteisiin.
Tervetuloa Saunalahti mobiililaajakaista-asiakkaaksi
– olet tehnyt hyvän valinnan!

terveisin,
Saunalahti

www.saunalahti .fi
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Käyttöönotto
MITÄ TARVITSEN ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA?
3. Nettitikun (esim. Huawei E392).

Käyttäessäsi Saunalahti Mobiililaajakaistaa
tarvitset

4. Mobiililaajakaistaohjelman tietokoneellesi (Mobile Partner), joka on nettitikussa
mukana.

1. Saunalahti Mobiililaajakaista 4G -liittymän eli
käytännössä SIM-kortin ja liittymänumeron,
joka on salainen.
2. Kannettavan tai pöytämallisen tietokoneen,
jossa on USB-portti.

MOBIILILAAJAKAISTAN ASENNUS
Aloita uuden mobiililaajakaistan käyttö tutustumalla nettitikkuun. Nettitikkua voit käyttää
kannattevalla ja pöytämallisella tietokoneella.
Tässä näet nettitikun osat.

1
2

1. USB-liitin, joka yhdistää
nettitikun tietokoneeseen
2. Hihnan kiinnitysreikä
3. Merkkivalo

3

4

4. SIM-korttipaikka
5. Lisäantennin liitäntä
6. Paikka microSD-muistikortille (lisävaruste)

5
6
5

HIHNAN KIINNITYS
Sido suojus ja nettitikku toisiinsa pujottamalla
hihna reikien läpi. Näin suojus ei pääse katoamaan.

1. SIM-KORTIN KÄYTTÖÖNOTTO
Irrota SIM-kortti kehikosta painamalla se varovasti irti. Laita SIM-kortti nettitikun korttipaikkaan allaolevan kuvan mukaisesti. Huomaa,
että SIM-kortin viistottu osa menee oikeaan
kohtaan.
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Käyttöönotto
2. NETTITIKKU TIETOKONEESEEN JA
MOBIILILAAJAKAISTA-OHJELMAN
ASENNUS
Mobiililaajakaista-yhteysohjelman asennus
vaihtelee sen mukaan, mitä käyttöjärjestelmää
tietokoneeseesi käyttää.
1. Jos sinulla on ollut tietokoneellasi aiemmin
nettitikku käytössä, suosittelemme, että
poistat vanhan nettitikun laajakaistaohjelman
ja mikä tärkeintä poista myös laiteajurit.
Poisto: käynnistä ¨ asennukset ¨ ohjauspaneeli ¨ lisää/poista ohjelmistoja.

VINKKI!
Jos vanhan nettitikun ohjelman ja
siihen liittyvien laiteajurien poisto
tuntuu hankalalta, soita Omagurupalveluumme 0600 900 500 (1,97 €/
min + pvm/mpm), joka hoitaa poistot
ja asennukset puolestasi.
Arkisin 8–21 ja la 9–17.

2. Työnnä uusi nettitikku tietokoneesi USBporttiin.

VINKKI!
Vanha Mobiililaajakaista-yhteysohjelman poisto tietokoneelta:

Windows XP:
Käynnistä-valikosta Ohjelmat ¨ Mobiililaajakaista ¨ Poista asennus Mobiililaajakaista

Windows Vista ja 7:
Käynnistä-valikosta Kaikki ohjelmat ¨ Mobiililaajakaista-kansio ¨ Poista asennus Mobiililaajakaista

3. Tietokoneesi käyttöjärjestelmä tunnistaa
laitteen automaattisesti ja aloittaa ohjatun ohjelman asennuksen. Valitse aluksi
haluamasi kieli suomi/englanti. Noudata
ohjatun asennuksen näyttöön tuomia
ohjeita.

www.saunalahti .fi
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Käyttö
MOBIILILAAJAKAISTAOHJELMAN KÄYTTÖ
1. Kun ohjelma on asennettu, mobiililaajakaistan Mobile Partner -pikakuvake tulee
näkyviin työpöydällesi. Tämän jälkeen se
käynnistyy automaattisesti aina, kun työnnät
nettitikun tietokoneeseen. Voit käynnistää
mobiililaajakaistaohjelman myös kaksoisklikkaamalla sen kuvaketta.

rier näkyy vain tarpeen mukaan, kun yhteyttä
käytetään.

2. Syötä ohjelmiston pyytämä PIN-koodi ja paina
OK. Saunalahden oletuskoodi on 0000.

5. Mobiililaajakaistayhteyden lopetat painamalla
Katkaise-painiketta.

3. Klikkaa Yhdistä vasta, kun vasemmassa alakulmassa näkyy, että nettitikku on löytänyt
verkon. Verkon nimenä voi näkyä LTE Elisa,
DC-HSPA+ Elisa tai WCDMA Elisa. Tähän saattaa mennä ohjelman käynnistyttyä 1–3 min
• Jos laite ei löydä 5 minuutin jälkeen verkkoa,
voit kokeilla verkon lukitusta Mobile Partner
– ohjelman valikosta Tools ¨ Options ¨
Network ¨ Network Type. Kokeile
lukitusta LTE Only tai WCDMA Only.
Hyväksy valinta klikkaamalla Apply ja OK.

HUOM! Jos asennusohjelma ei käynnisty
automaattisesti, käynnistä se AutoRun.exe
-toiminnolla. Oma tietokone ¨ Mobile Partnerkuvake ja sen alta autorun.

4. Paina yhdistä-painiketta, jonka jälkeen ohjelma muodostaa mobiililaajakaisyhteyden. Jos
tietoturvaohjelmasi kysyy lupaa, salli mobiililaajakaistaohjelmalle pääsy internetiin.

VINKKI 1!
Tutustu sivulla 10 tarkempiin kuvallisiin ohjeisiin Mobile Partner -ohjelman
käytöstä!

Odota, että nettitikku löytää verkon. Verkon
haku saattaa kestää useita minuutteja. Seuraa
tikun verkkohaun toimintaa nettitikun merkkivaloista. Kun haku on valmis, verkkotekniikan nimi
tulee näkyviin ohjelmistoikkunan vasempaan
alakulmaan. Huom. DC-HSPA+ eli 4G Dual Car-

VINKKI 2!
Mobiililaajakaistan yhteyden nopeuden
voit mitata Saunamittarilla:
saunalahti.fi/saunamittari

MERKKIVALOT ILMAISEVAT NETTITIKUN TILAN
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Vihreä

vilkkuu kahdesti 2 sekunnin välein

USB-tikkuun on kytketty virta

Vihreä

vilkkuu kerran 0,2 sekunnin välein

USB-tikku päivittyy

Vihreä

vilkkuu kerran 2 sekunnin välein

USB-tikku rekisteröityy 2G-verkkoon

Sininen

vilkkuu kerran 2 sekunnin välein

USB-tikku rekisteröityy 3G-/3G+-verkkoon

Syaani

vilkkuu kerran 2 sekunnin välein

USB-tikku rekisteröityy LTE-verkkoon

Vihreä

palaa jatkuvasti

USB-tikku on kytkeytynyt 2G-verkkoon

Sininen

palaa jatkuvasti

USB-tikku on kytkeytynyt 3G-verkkoon

Syaani

palaa jatkuvasti

USB-tikku on kytkeytynyt 3G+, 4G Dual Carrier,
4G LTE

Ei pala

USB-tikku on irrotettu
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Käyttö
TEKSTIVIESTIEN LÄHETYS JA
VASTAANOTTO
Mobiililaajakaistaohjelmalla voit lähettää ja vastaanottaa myös tekstiviestejä. Paina Tekstiviesti-kuvaketta (kirjekuori). Avautuvan valikon
kuvakkeista voit luoda uuden, poistaa, lähettää,
vastata sekä välittää saadun tekstiviestin.
ALOITUSSIVU WWW-SELAIMESSA:
ELISA.NET/SLMOBI
Suosittelemme mobiililaajakaista-asiakkaillemme
www-selaimen aloitussivuksi elisa.net/slmobi
-sivustoa, joka sisältää hyödyllistä tietoa päivittäiseen netin käyttöön. Sivuston kuuluvuusaluekartta saattaa kysyä lupaa sijaintietietosi käyttöön kartan tarkentamiseksi sijaintisi mukaan.
Muutoin emme hyödynnä sijaintitietojasi. Voit
sallia tai kieltää sijaintietojesi käytön. Lisätietoja
sijaintietojen käytöstä saat selaimesi ohjeista.
TIETOTURVA
Surffaillessasi tietokoneellasi internetissä,
siihen voi tarttua erilaisia haittaohjelmia
internetsivujen tai lataamiesi tiedostojen
kautta. Suosittelemme tietoturvaohjelmistoksi
Saunalahden Turvapakettia, jonka voit tilata
osoitteesta saunalahti.fi/internet/turva/
KUULUVUUS
Kentän voimakkuus ja paras saatavissa oleva
verkkotekniikka näkyvät mobiililaajakaistaohjelman ikkunan vasemmassa alakulmassa, kun
mobiililaajakaistayhteys on yhdistetty (verkkoasetuksella AUTO). Huom. DC-HSPA+ eli 4G
Dual Carrier näkyy vain tarpeen mukaan, kun
yhteyttä käytetään. Antennikuvakkeen kuuluvuuspalkeissa viisi palkkia tarkoittaa parasta
kentänvoimakkuutta.

Heikkoa kentän voimakkuutta voi yrittää parantaa seuraavilla keinoilla:
• Liitä nettitikku USB-jatkokaapelin päähän ja
siirrä nettitikku kauemmaksi tietokoneesta
• Kokeile nettitikun käyttöä ikkunan lähellä ja
toisessa huoneessa
• Hanki lisäantenni heikon kentänvoimakkuuden parantamiseksi (kysy lisää Elisa Shopit
-myymälöistä)
Mobiililaajakaistayhteydellä saavuttamasi
tiedonsiirtonopeus riippuu mm. valitusta liittymätyypistä, sijainnissa käytettävissä olevasta
verkkotekniikasta, kentänvoimakkuudesta,
päätelaitteen ominaisuuksista ja verkon kuormituksesta. Kuuluvuudessa saattaa esiintyä
paikallisia katveita ja esimerkiksi talon rakenteet
voivat vaimentaa kuuluvuutta sisätiloissa. Elisan
verkon kattavuuden voit tarkastaa osoitteesta
www.elisa.fi/kuuluvuus. Liittymän ja nettitikun ilmoitetut maksiminopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia ja liittymällä saavutettavat todelliset tiedonsiirtonopeudet ovat tätä
alhaisempia. Voit tarkastaa liittymäsi nopeuden
tyypilliset vaihteluvälit saunalahti.fi -sivuilta.
TIEDONSIIRTO ULKOMAILLA JA
RAJA-ALUEILLA
Huomioi ulkomailla tai raja-alueilla, että ulkomaisen operaattorin mobiiliverkossa tapahtuva
puhe- ja datasiirto veloitetaan kyseisen operaattorin roaming- eli verkkovierailuhinnaston
mukaisesti eikä yleensä sisälly liittymän kuukausiveloitukseen vaan laskutetaan erikseen.
Voit asettaa roamingrajoituksia liittymällesi
Oma Saunalahti itsepalvelukanavassa tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

www.saunalahti .fi
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Tarkistuslista
TARKISTUSLISTA TILANTEISIIN,
KUN KAIKKI EI OLE KOHDALLAAN
ASENNUS EPÄONNISTUU
Mikäli nettitikun ja/tai mobiililaajakaistaohjelmiston asennus näyttää epäonnistuneen,
odota vielä hetki varmistaaksesi, että mahdollisesti taustalla edelleen jatkuva asennus
päättyy. Tarvittaessa poista tietokoneeltasi
kaikki asennetut mobiililaajakaistalaitteiden
yhteysohjelmat ja laiteajurit ja irroita nettitikku.
Käynnistä tietokone uudelleen ja aloita asennus
alusta asettamalla nettitikku tietokoneen USBliitäntään tietokoneen käynnistyttyä.

VERKKO LÖYTYY, MUTTA YHTEYDENMUODOSTUS EPÄONNISTUU
Tarkista mobiililaajakaistaohjelmiston käyttämä
APN-yhteysosoite. Saunalahden 4G-liittymillä
APN-yhteysosoite tulee olla ”internet”. Muissa
Saunalahden liittymissä (ei prepaid) yhteysosoite on ”internet.saunalahti”. APN-yhteysosoitteen voi tarkastaa hallintaohjelmistossa
valitsemalla ylävalikosta Työkalut ¨
Asetukset… ¨ Prof. hallinta.
YHTEYS PÄTKII

TIETOKONE EI TUNNISTA NETTITIKKUA
Kokeile nettitikun kiinnittämistä muihin USBliitäntöihin. Mikäli tämä ei auta, irrota nettitikku
ja käynnistä tietokone uudelleen. Tietokoneen
käynnistyttyä kytke nettitikku taas USB-porttiin
ja odota rauhassa. Tunnistaminen voi kestää
hetken ja mobiililaajakaistaohjelmiston tulisi
aueta automaattisesti. Tarvittaessa etsi levyasemana näkyvä nettitikku ja käynnistä tikulla
sijaitseva autorun.exe –ohjelma. Jos tietokone ei
edelleenkään tunnista nettitikkua, niin kokeile
laitteen toimivuutta toisessa tietokoneessa. Jos
toinenkaan tietokone ei tunnista tikkua, toimita
nettitikku huoltoon esimerkiksi lähimpään Elisa
Shopit -myymälään.

Mikäli nettitikku vaihtaa verkkotekniikkaa
tarpeettoman usein, voit kokeilla lukita
mobiililaajakaistayhteyden käyttämään
vain yhtä verkkotyyppiä (esim. WCDMA).
Verkkotyypin muuttaminen (AUTO-GSMWCDMA-LTE) tapahtuu valitsemalla hallintaohjelmistossa ylävalikosta Työkalut ¨
Asetukset… Tarkempi kuvallinen ohje löytyy
Mobile Partner -ohjelman ohjeista sivulta 10.
Yhteyden pätkiminen saattaa myös johtua
tietokoneen virranhallinta-asetuksista. Suositelteltu virransäästösuunnitelma asetus olisi
”Paras suorituskyky”.
Tämän voit tarkistaa:

JOS LAITTEEN ASENNUS ON
ONNISTUNUT, MUTTA VERKKOA EI LÖYDY
Mobiililaajakaistaohjelmiston ikkunan vasemmasta alakulmasta löytyy verkkotekniikan nimi,
kun haku on valmis. Haku voi kestää useita
minuutteja. Tarvittaessa tarkista että SIM-kortti
on asetettu laitteeseen oikein. Jos ohjelmisto ei
kysy PIN-koodia,on mahdollista, että SIM-kortti
on asetettu väärin. Voit myös kokeilla SIM-korttia
matkapuhelimessa. Tee tarvittaessa puhelimella
manuaalinen verkonhaku. Kun verkko on matkapuhelimella löytynyt, siirrä SIM-kortti takaisin
nettitikkuun, jonka jälkeen verkon pitäisi löytyä
automaattisesti. Tarvittaessa katso myös kohta
kuuluvuus.
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Windows XP: Käynnistä ¨ Ohjauspaneeli ¨
Virranhallinta
Windows Vista ja 7: Käynnistä ¨ Ohjauspaneeli ¨ Virranhallinta-asetukset
Tarkempaa käytönopastusta koneen
asetuksista saat Omaguru-palvelustamme.
TIKKU LÄMPENEE
Nettitikkun lämpeneminen käytössä on normaalia. Laite sisältää ylikuumenemissuojan.
Suojan aktivoituessa yhteysnopeus voi laskea
laitteen jäähtymisen ajaksi.
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Sanasto
SANASTO
USB (Universal Serial Bus)
Tietokoneessa ja muissa laitteissa käytetty
liitäntä oheislaitteille

2G-verkko
GSM, GPRS, EDGE ¨ Matkapuhelinverkon
tekniikat, joissa maksiminopeus 200 kbit/s

SIM (Subscriber Identity Module)
Älykortti, joka sisältää matkapuhelinliittymän
tiedot

3G-verkko
MTS, WCDMA, HSPA ¨ Matkapuhelinverkon
tekniikat, joissa maksiminopeus jopa 14,4 Mbit/s

PIN (Personal identification number)
SIM-kortin tunnusluku

HSPA+ ¨ Matkapuhelinverkon tekniikka, jossa
maksiminopeus jopa 21 Mbit/s

APN (Access Point Name)
Yhteyspiste, oikea asetus määritelty liittymän
tiedoissa

4G-verkko
Dual Carrier HSPA+ ¨ Matkapuhelinverkon
tekniikka, jossa maksiminopeus jopa 42 Mbit/s

Roaming
Verkkovierailu, liittymän käyttö muun kuin
oman operaattorin verkossa

LTE ¨ Matkapuhelinverkon tekniikka, jossa
maksiminopeus jopa 100 Mbit/s

www.saunalahti .fi
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Mobile P artner

MOBILE PARTNER –OHJELMAN ASENNUS JA YHTEYDEN
MUODOSTAMINEN
Laita uusi nettitikku E392, jossa sim-kortti
sisällä, tietokoneen USB-porttiin ja käynnistä
Mobile Partner – ohjelman asennus. Nettitikun
tunnistautumisessa saattaa mennä muutamia
minuutteja.

5. Käynnistä asennus painamalla Asenna.
Asennuksessa saattaa kestää useita
minuutteja.

Jos asennus ei käynnisty suoraan ja näkyviin
Suorita AutoRun.exe, klikkaa sitä ja asennus
käynnistyy.

7. Mikäli ohjelma ei käynnisty automaattisesti,
avaa tietokoneen työpöydältä Mobile
Partner -ohjelma. Syötä PIN-koodi kohtaan
Nyk. PIN. Saunalahden PIN-koodi on oletuksena 0000.

6. Kun asennus on loppunut, klikkaa Valmis.

8. Tarkasta Profiilinimi-kohdasta, että profiiliksi on valittu Saunalahti 4G.
1. Valitse asennuskieli Suomi tai English.

2. Kun asennus aukeaa, aloita painamalla
Seuraava.
3. Tarkastele sopimusehdot ja hyväksyt ne
klikkaamalla Hyväksyn.
4. Jatka asennusta painamalla Seuraava.
Halutessasi voit vaihtaa asennuskansiota
painamalla Selaa.
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9. Klikkaa Yhdistä vasta, kun vasemmassa
alakulmassa näkyy, että nettitikku on
löytänyt verkon. Verkon nimenä voi näkyä
LTE Elisa (Verkkovier.) tai WCDMA Elisa
(Verkkovier.). Tähän saattaa mennä
ohjelman käynnistyttyä 1–3 min.
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Mobile P artner

10. Jos laite ei löydä 5 minuutin jälkeen verkkoa,
voit kokeilla verkon lukitusta Mobile
Partner – ohjelman valikosta Työkalut ¨
Asetukset ¨ Verkko ¨ Verkkotyyppi.
Kokeile lukitusta Vain LTE tai Vain WCDMA.
Hyväksy valinta klikkaamalla Käytä ja OK.

MOBILE PARTNER – YHTEYSASETUSTEN
TARKISTAMINEN
1. Avaa ohjelman ylälaidassa oleva Työkalutvalikko.
2. Valitse avautuvasta valikosta Asetukset.
3. Valitse avautuvan ikkunan vasemmasta
laidasta kohta Prof. hallinta.
4. Varmista valitun Profiilin APN
• 4G-liittymillä ja Saunalahden Prepaidliittymillä APN on internet
• 3G-liittymillä APN on internet.saunalahti

VERKON TILAT MOBILE PARTNER –
OHJELMAN VASEMMASSA ALALAIDASSA
4G-verkko näkyy: LTE Elisa (Verkkovier.) tai
DC-HSPA+ Elisa (Verkkovier.)
3G-verkko näkyy: WCDMA Elisa (Verkkovier.).
tai HSDPA Elisa (Verkkovier.)
2G-verkko näkyy: GPRS Elisa (Verkkovier.) tai
EDGE Elisa (Verkkovier.)
HUOM! Elisan 4G Dual Carrier verkko ei näy
heti Mobile Partnerissa. Ensin näkyy WCDMA
Elisa (Verkkovier.) tai HSDPA Elisa (Verkkovier.)
ja kun yhteys on ollut jonkun aikaan päällä ja
dataa liikkuu, tulee Mobile Partner –ohjelman
vasempaan alakulmaan näkyviin DC-HSPA+
Elisa (Verkkovier.)

www.saunalahti .fi
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Mobile P artner

MOBILE PARTNER - 2G/3G/LTE-VERKON
LUKITSEMINEN
Mikäli yhteyden kanssa ilmenee ongelmia,
on verkon lukitsemista hyvä kokeilla. Mobile
Partner -yhteysohjelman käyttämä verkko
voidaan lukita seuraavasti:
1. Valitse ohjelman ylälaidan valikosta Työkalut

• Vain LTE: Yhteysohjelma käyttää vain
LTE-verkkoa. HUOM! Voit käyttää LTEverkkoa vain jos käytössäsi on Saunalahden 4G-liittymä ja olet LTE-verkon
alueella. Jos käytössäsi on Saunalahden
4G-liittymä ja olet Dual Carrier –verkon
alueella, kokeile lukitusta Vain WCDMA
5. Painamalla Käytä-painiketta ja OK saat
tallennettua muutokset

2. Valitse avautuvasta valikosta kohta
Asetukset
3. Valitse avautuvan ikkunan vasemmasta
laidasta kohta Verkko
4. Verkkotyyppi-alasvetovalikosta voidaan
valita käytettävä verkko
• Auto: Yhteysohjelma käyttää vahvinta
käytettävissä olevaa verkkoa
• Vain GSM: Yhteysohjelma käyttää ainoastaan 2G-verkkoa
• Vain WCDMA: Yhteysohjelma käyttää
ainoastaan 3G-verkkoa

12
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Mobile P artner

MOBILE PARTNER - MANUAALINEN
VERKONVALINTA

MOBILE PARTNER - PIN-KYSELYN
POISTAMINEN

Mobile Partner -yhteysohjelmassa voidaan
operaattori valita manuaalisesti seuraavasti:

Mikäli haluat helpottaa ja nopeuttaa yhdistämistä, niin PIN-koodin kyselyn voi poistaa
käytöstä. Mobile Partner -yhteysohjelmasta
voidaan PIN-kysely poistaa käytöstä seuraavasti:

1. Valitse ohjelman ylälaidan valikosta Työkalut
2. Valitse avautuvasta valikosta kohta
Asetukset
3. Valitse avautuvan ikkunan vasemmasta
laidasta kohta Verkko

1. Valitse ohjelman ylälaidan valikosta
Työkalut
2. Avaa PIN-Toiminnot

4. Avaa välilehti Rekisteröintitila

3. Valitse Poista PIN-tarkistus

5. Valitsemalla Etsi ja rekisteröi autom ja klikkaamalla Päivitä-painiketta hakee ohjelma
saatavilla olevat verkot

4. Syötä nykyinen PIN-koodi sille varattuun
kenttään ja paina OK–painiketta

6. Ohjelma etsii hetken saatavilla olevia verkkoja

Huomioi, että PIN-koodi kyselyn poistaminen
heikentää liittymän suojausta.

7. Valitse Elisa (LTE) tai Elisa (3G) listalta
ja paina Rekisteröi-painiketta valitaksesi
verkon ja OK

www.saunalahti .fi
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Asiakaspalvelu
ASIAKASPALVELU

KYSY, AUTA,
KESKUSTELE!

MISTÄ LÖYDÄN TIETOA JA APUA
Saunalahti Mobiililaajakaistaliittymäni numero
on:
____________________________________
ja käyttöönottopäivämäärä on
____________________________________
Lisää ohjeita ja vinkkejä löydät asiakaspalvelusivuiltamme saunalahti.fi/asiakaspalvelu
Jos mobiililaajakaistayhteytesi ei toimi ja
käytössäsi on jokin toinen nettiyhteys, voit
tarkistaa häiriökartastamme www.elisa.fi/
hairiokartta onko häiriö jo tiedossa ja
korjauksessa.

PALSTA.SAUNALAHTI.FI
Palsta on keskustelupaikka kaikille Saunalahden
ja Elisan tuotteista ja palveluista kiinnostuneille.
Palstalla voit kysyä apua, vastata muiden kysymyksiin, vaihtaa mielipiteitä, antaa palautetta ja
paljon muuta! Palstan kantavana voimana ovat
kaikki keskustelijat, mutta mukana häärii myös
Elisalaisia osaajia (sininen avatar), keskustelun
valvojia (vihreä avatar) ja ylläpitäjät (oranssi
avatar). Palsta toimii myös Facebookissa,
facebook.com/saunalahti.
Soita Asiakaspalveluun (09) 4243 0456 pvm/
mpm, ma–pe 8–19 ja la 10–16.30.

OMASAUNALAHTI PALVELUKSESSASI!
Saunalahden asiakkaana voit hoitaa lähes kaikki
liittymäasiasi netissä itse, silloin kuin sinulle
parhaiten sopii. OmaSaunalahti -palvelussa
voit mm.tehdä osoitteenmuutoksen,selata ja
maksaa laskujasi, hankkia laskuillesi maksuaikaa tekemällä maksusopimuksen sekä tilata
uusia palveluita ja tehdä muutoksia nykyiselle
liittymällesi
PÄIVITÄ PALVELUJASI!
KATSO LASKUJASI!
OmaSaunalahti -tunnukset löydät Saunalahden mobiililaajakaistan SIM-kortin mukana
tulleesta saatekirjeestä. Mikäli et voi tarkastaa
tunnuksiasi tai olet unohtanut muokkaamasi
salasanan, saat tunnukset helposti verkkopankkitunnuksilla.
saunalahti.fi/asiakaspalvelu -sivuilta löydät
apuja ja neuvoja erilaisiin tilanteisiin. Sivuilta
löydät myös tuoreimman version tästä käyttöoppaasta.
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OSAAVAA JA
YSTÄVÄLLISTÄ PALVELUA!
OMAGURU
Omagurulta saat apua kaikenlaisten teknisten
laitteiden asennuksissa, käytössä ja pulmatilanteissa. Kotituki-palvelusta saat asiantuntijan asentamaan laitteet kotiisi. Muista
myös kotitalousvvähennys. omaguru.fi
Soita gurulle 0600 900 500 (1,97 €/min +
pvm/mpm) arkisin 8–21 ja la 9–17.

VINKKI!
Teemme jatkuvasti ennakoivia verkon
huolto- ja päivitystöitä palveluittemme
toimivuuden ja laadun parantamiseksi.
Varmista osoitteessa http://saunalahti.fi/
asiakaspalvelu tai www.elisa.fi/hairiokartta ettei verkossa ole juuri nyt alueellasi häiriötä. Sivulta saat lisäksi häiriötiedotteet sekä ohjeet häiriöilmoituksen
tekemiseen. Palvelut ovat käytössäsi
myös matkapuhelimella.

A sia ka s p a l ve l u (0 9 ) 42 43 0456 | om a .s au n al ahti.f i

Muistiinpanot
MUISTIINPANOT

www.saunalahti .fi
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74544 MLK 4G 9/12

EI OLE SAMA MITÄ VERKKOA KÄYTÄT

OMA.SAUNALAHTI.FI PALVELEE KELLON YMPÄRI
KAIKKINA VIIKONPÄIVINÄ

Asiakaspalvelu (09) 4243 0456 | oma.saunalahti.fi

