
Google Pla y-butiken
Det förekommer problem med att handla i Google 
Play-butiken på Åland. För att få tillgång till applika-
tioner i Google Play-butiken erbjuder Ålcom därför 
ett fritt Wifi ”Play” i butiken. Börja med att logga in 
på WiFi med lösenordet ”servicegatan12”. När du är 
inloggad gör du följande steg;

1.  Gå till Google Play-butiken i din telefon
2.  Rensa data
3.  Gå ut ur menyn och välj Google Play-butik
4.  Ladda ner önskad applikation från Google Play.

Obs! Det är viktigt att inte senare rensa data i appen, 
eftersom den då går tillbaka till ursprungsläge.

Amazon App-tjänst
Amazon har en app-tjänst som fungerar  lika bra 
som Google Play men är öppen för alla på Åland. Den 
appen fungerar oavsett var du installerar den eller 
använder den.  För att använda den gör du följande;

1. Bekräfta att din mobil tillåter Amazon genom att  
 gå till Inställningar>Okänd källa och kryssa för   
 Okänd källa.

2. Ladda ner appen genom att använda QR-koden  
 nedan eller besöka www.amazon.com/getappstore

3.  Installera Amazon Appstore genom att öppna filen  
 AmazonApps-release.apk och klicka på Install.

4.  Öppna sedan ett konto för att få tillgång till  
 tusentals appar via Amazon.

Nätverksinställningar i Ålcoms 3G-nät
För att få Internet/MMS att fungera felfritt i Ålcoms 
3G-nät behöver du göra följande steg;

1.  Gå till Meny > Inställningar > Trådlöst och  
 nätverk > Mobilt nätverk > Åtkomstpunkts-  

 namnMeny > Nytt APN
2.  Fyll i nedanstående uppgifter;

 Namn: Ålcom Internet
 A PN: internet 
 A PN-typ: default 

3.  Klicka på Meny > Spara
4.  Gå till Meny > Nytt APN 

 Namn: ÅLCOM MMS 
 A PN: mms 

 MMSC: http://mms.amt.aland.fi 
 MMSC-Proxy: 194.110.177.70

 MMS-Port: 8080 
 A PN-typ: mms 

5.  Klicka på Meny > Spara

Obs! Du kan också testa att skriva alla inställningar 
tillsammans (alltså inte som två skilda åtkomst-
punkter), vissa telefoner kan kräva att allt finns 
under en och samma åtkomstpunkt.
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