
Guiden Asennusohjeet 
Tervetuloa Guideen. Varmistaaksesi ohjelmiston parhaan mahdollisen toiminnan,  on suositeltavaa 

käydä läpi nämä yksinkertaiset asennusohjeet ja tarkistaa joitain Windowsin asetuksia. Tämä ohje 

neuvoo sinua askel askeleelta niten ne suoritetaan.  

Lisäkohtia Windows 8 tietokoneille 
Suurin osa ohjeista pätevät sekä Windows 7 että Windows 8 tietokoneisiin, mutta Windows 8 

tietokoneilla pitää tehdä muutamia lisätoimenpiteitä. Tällaiset toimenpiteet esitetään näin: 

Windows 8 tietokoneille: 

Pakolliset ja valinnaiset toimenpiteet 
Jotkin näistä toimenpiteistä on tehtävä, ja nämä merkitään pakollisina.  

Muita asetuksia varmistaaksesi Guiden parhaan mahdollisen toiminnan: 

• Jos sinulla on täysin uusi tietokone, sinun kannattaa suorittaa kaikki tässä ohjeessa 

suositellut asetukset. 

• Jos olet asentamassa Guidea tietokoneelle, jolla on jo muita käyttötarkoituksia, saatat 

haluta ohittaa valinnaiset toimenpiteet säilyttääksesi olemassaolevat asetukset. Säilytä 

tämä ohje ja jos kohtaat ongelmia, yritä suorittaa myös kaikki suositellut säädöt. 

Yhteenveto tarvituista sovelluksista 
Joidenkin Guiden käyttämistä ohjelmista tulee olla asennettuina ja käyttövalmiina ennen kuin 

Guide käynnistää ne ensimmäistä kertaa. Tällaisia ohjelmia ovat: 

• Internet Explorer 8, 9 tai 10 tulee olla käynnistetty kerran ja uusi EULA (End User License 
Agreement) tulee olla hyväksytty ennen kuin käytät Internettiä. 

o Internet Explorer voi myös päivittää automaattisesti. Suosittelemme että ‘Asenna 
uusia versioita automaattisesti’ valintalaatikko ei ole valittu. 

o Älä anna tietokoneen päivittää Internet explorer 11:ta 
o Windows Media Player täytyy olla asennettuna ja se täytyy käynnistää kerran ennen 

kuin mitään mediatoimintoa voidaan käyttää, kuten radiota, CD tai MP3 polttamista. 
o Tyhjiä levyjä tarvitaan Data/Audio CD’s tai DVD/CD kopioiden luomiseen – 

Uudelleenkirjoitettavia levyjä ei suositella niiden tyyppivaatimusten vuoksi.  
o Auto play tulee olla pois päältä jotta Guide pääsee käsiksi CD/DVD median 

toistamiseen ja nauhoittamiseen. 
o Skype täytyy olla asennettuna oikeilla käyttäjätiedoilla, ja asetettu hyväksymään 

Guiden täysi käyttövapaus. 
o Adobe Reader täytyy olla asennettuna ja EULA hyväksytty ennen kuin voit katsella 

PDF asiakirjoja 
o Sähköpostitilin tulee olla olemassa ennen kuin käyttäjä voi ajaa Guide Wizard 



ohjelman mahdollistaakseen sähköpostitoiminnallisuuden. 
o Adobe Flash Player tulee olla asennettuna ennen kuin Guiden Kuuntele Uudestaan 

soitin ja mikä tahansa Adobe Flashia käyttävä nettisivu toimii kunnolla, esim. 
youtube.com. 

Muita suosittelemiamme asetuksia 
Huomioi että: 
 

• UAC Windowsissa tulee olla käännettynä pois päältä, jotta Guide voi päästä käsiksi etätuki 
toimintoihin ja Internettiin. 

• Virransäästö – poista tilisi salasanan pyyntö kirjautuessasi sisään ja säädä tietokone niin, 
ettei se mene koskaan virransäästötilaan– hyödyllistä käyttäessäsi kannettavaa 
tietokonetta. 

• Mikrofoni ja Kaiutin säädöt tulee myös olla oikein Windowsissa Äänimuistiota ja toistoa 
varten. 

• Wi-Fi tulee olla päällä Windowsissa (jos olemassa) ja kytkettynä reitittimeen ennen kuin 
Guide yhdistää Internettiin. 

• Auto Dial vaatii kyseisen portin Windowsissa jotta se voidaan säätää ennen kuin 
soittaminen laitetaan päälle, oleellisen laitteiston ja tilauksen kanssa. 

• Microsoft Päivitykset saattavat aiheuttaa monenlaisia asioita, usein johtaen siihen että 
Guide vaatii uudelleenaktivointia. Suosittelemme kääntämään automaattiset päivitykset 
pois päältä. 

• Java myös päivittää itsensä välillä automaattisesti, joka laukaisee UAC ikkunan ja aiheuttaa 
fokuksen menettämisen; Suosittelemme kääntämään automaattiset päivitykset pois päältä. 

• Word tulee olla asennettuna (tai Word viewer) jotta .docx tyypin tiedostoja voidaan lukea 
Windows 7 tietokoneilla. 

• Muutokset laitteistossa voivat aiheuttaa monenlaisia asioita, usein johtaen siihen että 
Guide vaatii uudelleenaktivointia. Tämä sisältää kovalevyn vaihdon, näytönohjaimen 
lisäämisen, jne. 

Suosittelemamme laitteisto 
Tulostimet ja skannerit: tulostin ja skanneri pitää olla oikein asennettuna Windowsissa ja 
asetettuna oletuslaitteeksi millekään tulostamiselle/skannaamiselle jne. Guidessa. Suosittelemme, 
että tarvittaessa asennat jonkin seuraavista: 
 

• Epson Printer/Scanner/Photocopier 
• Epson Multifunction Inkjet Office Printer 
• Canon CanoScan Scanner 

Turvallisuus ja virustorjunta 
Olemassaoleva palomuuri/virustorjunta täytyy olla oikein säädettynä jotta käyttäjä pääsee käsiksi 
useisiin Guiden toimintoihin, erityisesti verkkopohjaisiin kuten sähköpostiin, etätukeen, Internet-
selaimeen jne. 
 

• Varmista että Windows Palomuuri on kytkettynä päälle 
• Windows 7: Suosittelemme että käytät Microsoft Security Essentials ohjelmistoa tai esim. 

AVG Antivirus FREE 2012. Windows Defender tulee olla pois päältä Windows 7 
tietokoneissa jotta Guide pääsisi käsiksi etätukeen ja Internettiin muutenkin. 

• Windows 8: suosittelemme, että Windows Defender on päällä. 



• Suosittelemme kaikkien muiden virustorjuntaohjelmien poistamista. Esim. Norton, 
Kaspersky, ESET ja Bullguard aiheuttavat ongelmia Dolphinin kanssa. 

 
 
Seuraavat sivut antavat sinulle yksityiskohtaisemmat ohjeet suorittaaksesi nämä toimenpiteet. 

WINDOWS 8 ENSIMMÄISEN KÄYNNISTYKSEN TOIMENPITEET 
 

Pakollista - Windows 8 ainoastaan:  
Ensimmäisen Käynnistyksen Valinnat 

 
1. Kytke “Help protect your privacy and PC” vaihtoehto pois päältä 
 
2. Kytke “Smartscreen Filter to check files and apps with Microsoft” 
vaihtoehto pois päältä 
 
3. Kytke “Internet Explorer Smartscreen Filter” vaihtoehto pois päältä 
 
4. Kytke “send a Do not track Request” vaihtoehto pois päältä 
 
5. Kun sinua pyydetään kirjautumaan sisään windows käyttäjälle, valitse 
“sign in without a Microsoft account” ja sitten seuraavalla sivulla valitse 
paikallinen käyttäjä. 
 

WINDOWS 7 ja 8 ASENNUSTOIMENPITEET 

Estääksesi Guideen vaikuttavat ilmoitukset ja pongahdusikkunat: 
• Pakollista:  

o Avaa ohjauspaneeli. Avaa “User accounts and family safety”. Avaa “user accounts” 
ja sitten “change user account control settings” 

o Liikuta vierityspalkki ‘never notify’ kohtaan - ok. 
 

Pakollista - Windows 8 ainoastaan: 
• Mene hiirellä oikealle puolella näyttöä tuodaksesi esiin valikkopalkin, ja mene 

Asetukset > Ilmoitukset > Poista ilmoitukset käytöstä 
 

Lopettaaksesi äänimerkit: 
• Suositeltu! Avaa ohjauspaneeli. Avaa “laitteisto ja äänet”, Avaa “ääni” 

a. Kaksoisklikkaa kaiuttimiin 
b. Valitse lisäykset välilehti 
c. Varmista että “poista käytöstä kaikki ääniefektit” on valittu 
d. Paina ok. 



Varmistaaksesi että turvallisuusasetukset ovat yhteensopvia Guiden kanssa: 

• Kaikki kohdat ovat pakollisia:  

• Ohjauspaneelissa, avaa ”järjestelmä ja suojaus”, avaa ”toimintokeskus” 

a. Valitse “muuta toimintokeskuksen asetuksia” 
b. Poista valinta kaikista laatikoista 
c. Paina Ok 

• Ohjauspaneelissa, avaa “järjestelmä ja suojaus”, avaa “virranhallinta-asetukset” 

a. Valitse “muuta suunnitelman asetuksia” 
b. muuta molemmat asetukset ‘ei koskaan’ 
c. Kannettaville, aseta “himmennä näyttö” 10 minuuttiin 
d. tallenna muutokset  

• Ohjauspaneelissa – järjestelmä ja suojaus, avaa “windows palomuuri” 

a. Varmista että palomuuri on päällä 

• Ohjauspaneelissa – järjestelmä ja suojaus, avaa windows päivitys 

a. Muuta asetuksia 
b. Valitse ‘älä koskaan tarkista päivityksiä’  

Asentaaksesi mikrofonisi: 

• Jos sinulla on mikrofoni, kiinnitä se tietokoneeseen ja ohjauspaneelissa 

a. Valitse “laitteisto ja äänet” 
b. Tarkista äänittämisen äänenvoimakkuudet ja säädä jos tarpeellista. 

Varmistaaksesi että voit kuunnella radioasemia ja toistaa mediaa: 

• Pakollista: Aja Windows Media Player 

a. Varmista että käytät suositeltuja asetuksia.  
b. Kun media player käynnistyy ensimmäisen kerran, se näyttää pongahdusikkunan ja 

pyytää sinua valitsemaan oletusasetukset. Jos tätä ei tehdä, se häiritsee Guiden toimintaa. 

Säätääksesi näytön asetukset mahdollisimman yhteensopiviksi Guiden kanssa: 

• Ohjauspaneelissa, avaa ”ulkoasu ja mukauttaminen” 

a. Vaihda näytönsäästäjää  
b. Aseta se <ei mitään>  
c. Paina ok. 

• Oikea-klikkaa työpöytää – näytön resoluutio 

a. aseta resoluution mahdollisimman suureksi ja paina ok. 

Poistaaksesi mahdollisia ohjelmia ja viestejä jotka häiritsevät Guiden toimintaa: 

• Ohjauspaneelissa, Ohjelmat, avaa ‘poista/muuta’ välilehti VAROEN!  

a. Pakollista: poista kaikki ennestään asennetut virustorjuntaohjelmat – Guide toimii 
parhaiten Microsoft Security Essentials ohjelmiston kanssa ja muut 



virustorjuntaohjelmat saattavat häiritä Guidea. 
b. Saatat myös haluta poistaa kaiken “roskan” tietokoneesta, kuten esiasennetut 

demot. ÄLÄ poista ohjelmia, joista et tiedä mitä ne ovat. 
c. Varmista että säilytät kaikki DVD toisto-ohjelmat ja kaikki CD/DVD 

tallennusohjelmat. 

• Kun tietokone on uudelleenkäynnistetty, jos ‘tervetuloa’ ikkuna ilmestyy 

a. Poista valinta kohdasta ‘avaa järjestelmän käynnistyessä’ ja sulje sitten ikkuna. 

• Oikea-klikkaa kaikkia kuvakkeita tehtäväpalkissa ja poista niiden kiinnitys. 

• Pakollista: Guide 8 toimii parhaiten Internet Explorer 9 ja 10 kanssa 

Varmista että Internet Explorer on oletusselaimesi. 
• Jos se ei ole jo valmiiksi oletusselaimenasi, IE kysyy sinulta haluatko asettaa 

sen oletusselaimeksi käynnistyttyään. 
• Se on yleensä asennettuna uusille PC:ille. Jos se ei ole asennettuna niin voit 

ladata sen Microsoftin sivuilta: http://windows.microsoft.com/en-
gb/internet-explorer/ie-10-worldwide-languages 

a. Aseta Internet Explorer siten että se ei päivity versioon 11 
• Avaa “Työkalut” (alt + X) 
• Avaa “Tietoa Internet Explorerista” 
• Poista valinta “Päivitä Automaattisesti” laatikosta. 

b. Varmistaaksesi että Guide Pikanäppäimet toimivat, poista Graphics pikanäppäimet 
käytöstä 

• oikea-klikkaamalla työpöytää 
• valitse “grafiikka-asetukset” 
• valitse“vaihtoehdot ja tuki” 
• poista valinta ”enable hot key functionality” laatikosta. 

Huom: Windows 8: varmista että olet työpöydällä, et metroliittymässä! 

Asentaaksesi uusimman version Javasta ja lopettaaksesi sen yhtäkkisen päivittämisen: 

•  Paina ”näytä piilotetut kuvakkeet” tehtäväpalkissa ja suorita Java – asenna viimeisin. 

a. Jos Java ei ole asennettuna – Mene www.java.com ja lataa viimeisin.  
b. Älä asenna google toolbaria asennuksen aikana (poista valinta). 

• Avaa ohjauspaneeli, avaa “ohjelmat – Java” 

a. Valitse päivitä välilehti 
b. Poista valinta ‘check for updates automatically’ laatikosta 
c. “Never check” valitse ja hyväksy 
d. Päivitä nyt 
e. Paina ok. 

Voidaksesi lukea PDF-asiakirjoja: 

• Pakollista: 

a. Mikäli tietokoneellasi ei ole Adobe Readeria, mene osoitteeseen www.adobe.com 
b. Lataa Adobe Reader 
c. Asenna ja suorita se 
d. Hyväksy lisenssi 

http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/ie-10-worldwide-languages
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/ie-10-worldwide-languages
http://www.adobe.com/


Voidaksesi kuunnella radioasemia jotka eivät tue WMP formaattia 
Vihje: “real alt” on mediantoistoväline joka tukee formaatteja joita WMP ei tue. Jotkin 
radioasemat edelleen käyttävät tätä formaattia. 
 

• Sen voi ladata osoitteesta http://www.filehippo.com/download_real_alternative/ 

• Real Alternative – Asennuksen aikana valitse laatikko joka tekee ‘real altista’ 

oletussoittimen ‘ram’ tiedostoille yms. 

Voidaksesi käyttää Skypeä puheluihin ja viesteihin: 

• Pakollista: 

a. Mene osoitteeseen www.skype.com 
b. Asenna Skype ja luo käyttäjänimi/salasana 

Windows 8 ainoastaan: varmista että se on työpöytäversio ja poista sitten sen kiinnitys 
metroliittymästä 

c. Ota Skype käyttäjätunnuksesi ja salasanasi talteen tässä: 
d. Skypen Yleiset asetukset -välilehdessä aseta se niin, että Skype EI käynnisty 

windowsin kanssa. 
e. Pikaviestiasetukset-välilehdessä aseta ainoastaan kontaktit. 
f. Puhelut-välilehdessä salli kaikki. 
g. Ilmoitukset-välilehdessä poista valinta kaikista kohdista. 
h. Päivityksissä poista valinta kaikista kohdista. 

 

Varmista että asiakirjat avautuvat oikeassa ohjelmassa 
 

• Windows 8 ainoastaan: Avaa Ohjauspaneeli – Ohjelmat - Oletusohjelmat 
a. Valitse määritä oletusohjelmat 
b. Aseta .wma, .mp3, .mp4 ja .mov käyttämään Windows Media Playeria 
c. Aseta .pdf käyttämään Adobe Readeria 

Siisti työpöytä: 

• VAROVASTI poista kaikki roska ja turhat pikakuvakkeet työpöydältä (älä poista 

pikakuvakkeita jos et tiedä mitä tekevät). 

Lopettaaksesi automaattisen toiston jotta voit päättää milloin media toistaa: 

• Suositeltavaa: Käynnistä valikko – avaa oletusohjelmat 

a. muuta automaattisen toiston asetuksia 

b. poista valinta kohdasta ‘toista kaikki media ja laitteet automaattisesti’ 

 

http://www.filehippo.com/download_real_alternative/
http://www.skype.com/


GUIDE ASENNUS 
• VAIN jos aiot käyttää dial-up modeemia, - irroita Internet-kaapeli. 
• Asenna Guide!  

a. Aseta asennuslevy asemaan tai käynnistä lataamasi asennustiedosto. Seuraa ohjeita 
• Laita tietosi osoitekirjaan, omalla sähköpostiosoitteellasi, jne. 
• Jos käytät dial-up yhteyttä, valitse oikea Internet yhteys 
• Jos käytät laajakaistayhteyttä, se yhdistää automaattisesti. 
• Käynnistä Guide 
• Aja Skype Guiden kautta niin voit sallia sen Windowsissa.  

a. Sinun täytyy sallia/estää Guiden pääsy Skypeen menemällä Skypeen ja painamalla 
salli/estä nappia jotka ilmestyvät skypen yläreunaan.  

b. Voit myös tehdä tämän menemällä Skypeen, työkalut, asetukset, lisäasetukset, 
määritä muiden ohjelmien pääsy Skypeen, ja salli Guide.exe. 

• Sähköpostin asettaminen Guidessa 
a. Asennusohjelma Guidessa auttaa sinua tämän kanssa; Avaa Guide ja valitse 

sähköposti-kohta valikosta 
b. jos apurilla ei ole tarvitsemiasi asetuksia, lisää asetuksia saa osoitteesta: 

http://www.yourdolphin.com/knowledgebase.asp?act=display&pg=&ksearch=emai
l&id=674 

• Jos haluat toistaa DVD:itä, testata DVD soitinta ja asettaa CD:n automaattisen 
käynnistyksen pois päältä – asenna uudelleen DVD soitin jos Windows Media Player ei 
näytä ”toista DVD” vaihtoehtoa. 

• Käynnistä tietokone uudelleen. 
 

Olet nyt asentanut ja säätänyt Guiden! 

VALMIS 

http://www.yourdolphin.com/knowledgebase.asp?act=display&pg=&ksearch=email&id=674
http://www.yourdolphin.com/knowledgebase.asp?act=display&pg=&ksearch=email&id=674
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