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DNA Dataprepaid
Heti valmis liikkuva laajakaista
• Pikaohje
• Quick guide
DNA Dataprepaid on heti valmis ladattava dataliittymä esimerkiksi tablettiin tai
mokkulaan. Käyttö on helppoa, et saa erillisiä laskuja etkä maksa kuukausimaksuja.
Liittymä tukee sekä 4G- että 3G-verkkoja. 4G-verkossa maksiminopeus 100 Mbit/s tai
300 Mbit/s valitun liittymänopeuden mukaan.
DNA Dataprepaid subscription is rechargeable and perfect a tablet or Wi-Fi hotspot.
It’s easy to use and there are no monthly bills to pay. Subscription works on both
3G and 4G networks. The maximum speed in 4G network is up to 100 Mbit/s or
300 Mbit/s according to the selected subscription speed.

Lisää käyttöaikaa lataat kätevästi
milloin vain: laturi.dna.fi
Lisätietoa tuotteesta: dna.fi/prepaid

PIKAOHJE
Aloituspakkaus sisältää kaikki
kolme SIM-korttikokoa.
Näin irrotat oikean kokoisen
SIM-kortin:
SIM-kortti irtoaa ilman suurta
voimankäyttöä, kun painat sitä irti
SIM-kortin takapuolelta. Irrota ensin isoin SIM-korttikoko. Jos tarvitset pienemmän koon, paina samalla
tavalla uudelleen ja irrota seuraava
koko. Tarvittaessa voit palata isompaan SIM-korttikokoon asettamalla
pienemmän SIM-kortin isomman
reunuksen sisälle painamalla osia
toisiaan kohti pöytää vasten.

Näin otat DNA Dataprepaidin
käyttöösi
1. Irrota SIM-kortti kehyksestä.

Säilytä SIM-kortin kehys, jossa
on DNA Dataprepaid -liittymäsi
numero. Tarvitset sitä, kun lataat
lisää käyttöaikaa.
2. Aseta SIM-kortti käytettävään
laitteeseen ja käynnistä laite.
Tarvittaessa valitse laitteesta
käytettäväksi yhteydeksi SIMkortti. Mikäli laite ei tee tätä
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automaattisesti, katso lisäohjeita
laitteesi käyttöoppaasta.
3. Aloita surffailu! Liittymäsi
aktivoituu automaattisesti,
kun ensimmäinen tiedonsiirto
tapahtuu. Samalla liittymään
sisältyvä käyttöaika alkaa
automaattisesti vähentyä.

Liittymän lataaminen
1. Mene osoitteeseen laturi.dna.fi ja

syötä liittymänumerosi
2. Valitse haluamasi paketti ja maksa

tilaus käyttäen maksukorttia tai
verkkopankkitunnuksia
3. Jatka surffausta!
Vaihtoehtoisesti voit ostaa latausseteleitä esim. R-Kioskilta. Latausseteli
aktivoidaan osoitteessa laturi.dna.fi
tai itsepalvelussa prepaid.dna.fi
Ostamasi käyttöaika on käytössäsi
välittömästi!

Jäljellä oleva käyttöaika
Mene internetselaimella osoitteeseen prepaid.dna.fi. Sivulle pääset
vain käyttämällä DNA Dataprepaid
-liittymää yhteyden muodostami-

seen. Sivulle pääsee, vaikka käyttöaika liittymältä olisikin jo loppunut,
jos liittymä on vielä aktiivinen. DNA
lähettää automaattisesti SMS-viestin, kun käyttöaika alkaa loppua.

PIN- ja PUK-koodit
Liittymän PIN-koodia ei oletuksena
kysytä. PIN-koodi on 1234 (mikäli
haluat kytkeä PIN-koodikyselyn
päälle). Mikäli syötät PIN-koodin
kolme kertaa väärin, tarvitset
PUK-koodin saadaksesi SIM-kortin
auki.

Liittymän käyttöaika
Liittymän aloituspakettiin sisältyy
30 päivää rajoituksetonta netin
käyttöä Suomessa ensimmäisestä
käyttökerrasta lukien. Osoitteessa
laturi.dna.fi liittymään voi ladata
lisää käyttöaikaa.

mään maksuttomaan saldokyselyyn.
Liittymällä voi vastaanottaa
SMS-viestejä mistä tahansa numerosta.

Yhteysosoite/APN
DNA Dataprepaid vaatii aina, että
SIM-korttia käyttävässä laitteessa
on määritelty oikea Access Point
Name (APN), joka on prepaid.dna.
fi. Access Point Name saattaa olla
myös nimellä APN tai Yhteysosoite.
Näihin kohtiin tulee aina kirjoittaa
prepaid.dna.fi. Lisätietoja löydät
käyttämäsi laitteen käyttöoppaasta.
Lisätietoja tuotteesta ja sen toiminnallisuuksista löydät osoitteesta
www.dna.fi.
Lataat kätevästi milloin vain osoitteessa laturi.dna.fi

Datasiirtoon ja MMS/SMSviesteihin liittyvät rajoitukset
Puhe ja MMS-viestit on kokonaan
estetty. Tiedonsiirto ulkomailla on
estetty. SMS-viestejä voi lähettää
ainoastaan DNA:n ennalta määrää3

QUICK GUIDE
The start-up kit includes the
SIM card in all three sizes.
Follow these steps to detach
the right-sized SIM card:
The start-up kit includes the SIM
card in all three sizes. Follow these
steps to detach the right-sized SIM
card: gently press the SIM card
through from its rear side and the
card will separate – do not apply
force. First detach the largest SIM
card. If you need a smaller size,
press the right card in a similar
manner and detach the next size.
If necessary, you can reattach the
smaller SIM card to the larger card
by placing it inside the larger SIM
card’s frame and gently pressing the
pieces together against a table top.

How to start using
DNA Dataprepaid:
1. Remove the SIM card from

the frame. Keep the SIM card
frame – it contains your new
DNA Dataprepaid subscription
number. You will need this for
topping-up more usage time.
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2. Place the SIM card in the device

you plan to use and turn on the
device. If needed, select the
SIM card as the connection to
be used in the device. If the
device does not perform this
automatically, you will find further
instructions in the User Guide for
your device.
3. Start surfing! Your subscription
will be activated automatically
when the first data transfer
takes place. At the same time,
the included usage period starts
running.

To top up your subscription:
4. Go to laturi.dna.fi and enter your

subscription number.
5. Select a package and use your

payment card or Finnish online
bank payment to pay for your
order.
6. Continue surfing!
Alternatively, you can buy top up
vouchers e.g. from R-Kioski outlets.
Activate the top-up voucher at
laturi.dna.fi or at the self-service
site prepaid.dna.fi

Remaining data amount and
service time
Go to prepaid.dna.fi. Note that you
can use this site only when using the
Internet with your DNA Dataprepaid
subscription. DNA will send SMS
messages automatically when you
are running low on usage time.

PIN and PUK codes
The PIN code is disabled by default.
The PIN code is 1234 (if you want to
enable the PIN code). If you enter
the wrong PIN code three times, you
will need a PUK code to unlock the
SIM card.

Data subscription
service period
The initial subscription package includes 30 days of unlimited Internet
use in Finland. The service can be
extended by topping up more usage
time at laturi.dna.fi.

blocked altogether. Data transfer
abroad is blocked. SMS messages
can be sent only to a toll-free
balance inquiry number preset by
DNA. The connection allows you to
receive SMS messages sent from
any number.

Access Point Name/APN
DNA Dataprepaid always requires
that the correct Access Point Name
(APN) – prepaid.dna.fi – has been
defined for the device needing a
SIM card to operate. The Access
Point Name may also be stated as
an APN or Yhteysosoite (Access
Point Name). You should always
respond to such requests by writing
prepaid.dna.fi in the relevant space.
Additional information is available in
the User Guide for the device.

Restrictions applicable to
data transfer and
MMS/SMS messages
Voice and MMS messages are
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dna.fi/prepaid

Lisää käyttöaikaa lataat kätevästi
laturi.dna.fi

