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EI TAKUUTA
Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat 
ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. 
Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia 
tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta 
tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai ohjeaineistoissa annetuista tiedoista. 
Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta. 
SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ 
SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA 
NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA 
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA 
EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN 
NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA 
ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, 
ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- 
TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.
© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä 
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden 
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia 
ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen 
ilman ennakkoilmoitusta.
ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN 
LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ 
EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ 
VAHINGOISTA.
Laitteeseen on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien 
osapuolien Internet-sivuille. Voit käyttää laitteella myös muita kolmansien 
osapuolien sivustoja. Kolmansien osapuolien sivustot eivät liity Nokiaan, eikä 
Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, 
noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten.
TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN 
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA 
MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA 
LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN 

MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA 
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.
Tuotteiden ja niiden sovellusten ja palveluiden saatavuus voi vaihdella alueittain. 
Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.
Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat SIM-korttikohtaisia ja/tai verkkokohtaisia 
tai MMS-kohtaisia tai niiden käytettävyys määräytyy laitteiden yhteensopivuuden 
ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä 
korvausta vastaan.
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
2. PAINOS / FI
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Chat – pikaviestit
Paina -näppäintä ja valitse Sovellukset > 
Media > Chat.

Chat-sovelluksella (verkkopalvelu) voit keskustella muiden 
ihmisten kanssa käyttäen pikaviestejä ja liittyä tiettyjä 
aiheita käsitteleviin keskustelufoorumeihin (chat-ryhmiin). 
Eri palveluntarjoajat ylläpitävät yhteensopivia chat-
palvelimia, joihin voit kirjautua, kun olet rekisteröitynyt 
chat-palvelun käyttäjäksi. Tuetut toiminnot voivat 
vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Valitse Keskustelut, jos haluat aloittaa keskustelun chat-
käyttäjän kanssa tai jatkaa keskeytynyttä keskustelua; 
Chat-yht.tiedot, jos haluat luoda chat-käyttäjien online-
tiloja tai muokata tai tarkastella niitä; Chat-ryhmät, 
jos haluat aloittaa ryhmäkeskustelun usean chat-
käyttäjän kanssa tai jatkaa keskeytynyttä keskustelua 
tai Tallennetut, jos haluat tarkastella aiempaa chat-
keskustelua, jonka olet tallentanut.

Chat-asetusten 
vastaanottaminen
Palvelun asetukset on määritettävä, ennen kuin palvelua 
voi käyttää. Voit saada asetukset erityisessä tekstiviestissä 

chat-palvelua tarjoavalta palveluntarjoajalta. Voit lisätä 
asetukset myös itse. Katso ”Chat-palvelimen 
asetukset”, s. 6.

Yhteyden muodostaminen 
chat-palvelimeen
1 Kun haluat muodostaa yhteyden käytössä olevaan 

chat-palvelimeen, avaa Chat-sovellus ja valitse 
Valinnat > Kirjaudu sisään. Jos haluat vaihtaa 
käytössä olevaa chat-palvelinta ja tallentaa 
uusia chat-palvelimia, katso ”Chat-palvelimen 
asetukset”, s. 6.

2 Anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja kirjaudu 
sisään painamalla -näppäintä. Saat chat-
palvelimen käyttäjätunnuksen ja salasanan 
palveluntarjoajalta.

3 Kun haluat kirjautua ulos, valitse Valinnat > 
Kirjaudu ulos.

Chat-asetusten muuttaminen
Valitse Valinnat > Asetukset > Chat-asetukset ja jokin 
seuraavista:
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Käytä näyttönimeä (näkyy vain, jos palvelin tukee chat-
ryhmiä) – Jos haluat kirjoittaa lempinimen, valitse Kyllä.

Näytä oma tavoitettav. – Jos haluat sallia muiden 
näkevän, oletko online-tilassa, valitse Kaikille.

Salli viestit – Jos haluat sallia kaikilta tulevat viestit, 
valitse Kaikilta.

Salli kutsut – Jos haluat sallia kutsut vain niiltä chat-
käyttäjiltä, jotka olet määrittänyt yhteystietoihin, valitse 
Vain chat-käyttäjät. Chat-kutsuja lähettävät chat-
käyttäjät, jotka haluavat sinun liittyvän heidän ryhmiinsä.

Viestin selausnopeus – Voit valita, millä nopeudella uudet 
viestit tulevat näyttöön.

Järjestä chat-käyttäjät – Valitse chat-yhteystietojen 
järjestys näytössä: Aakkosjärjestykseen tai 
Online-tilan muk..

Tavoitettav. päivitys – Kun haluat valita, miten päivittyy 
tieto siitä, ovatko chat-käyttäjät online- vai offline-tilassa, 
valitse Automaattisesti tai Manuaalisesti.

Offline-käyttäjät – Valitse, näkyvätkö offline-tilassa 
olevat chat-käyttäjät chat-yhteystietoluettelossa.

Oman viestin väri – Voit valita lähettämiesi 
chat-viestien värin.

Vast.otetun viestin väri – Voit valita vastaanottamiesi 
chat-viestien värin.

Chat-merkkiääni – Voit vaihtaa äänen, joka kuuluu 
uuden chat-viestin saapuessa.

Chat-ryhmien ja -käyttäjien 
etsiminen
Voit etsiä ryhmiä Chat-ryhmät-näkymässä valitsemalla 
Valinnat > Etsi. Hakuperuste voi olla Ryhmän nimi, 
Aihe tai Jäsenet (käyttäjätunnus).

Voit etsiä käyttäjiä Chat-yht.tiedot-näkymässä 
valitsemalla Valinnat > Uusi chat-yht.tieto > 
Etsi palvelimesta. Hakuperuste voi olla Käyttäjän nimi, 
Käyttäjätunnus, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite.

Liittyminen chat-ryhmiin
Chat-ryhmät-näkymässä on luettelo chat-ryhmistä, 
jotka olet tallentanut tai joihin olet liittyneenä.

Jos haluat liittyä tallennettuun chat-ryhmään, 
paina -näppäintä.

Voit poistua chat-ryhmästä valitsemalla Valinnat > 
Poistu chat-ryhm..
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Kun olet liittynyt chat-ryhmään, voit lukea ryhmässä 
vaihdettavia viestejä ja lähettää omia viestejäsi.

Kun haluat lähettää viestin, kirjoita viesti 
viestinmuokkauskenttään ja paina -näppäintä.

Jos haluat lähettää yksityisviestin jollekin osallistujalle, 
valitse Valinnat > Lähetä yksit. viesti.

Jos haluat vastata sinulle lähetettyyn yksityisviestiin, 
valitse viesti ja sitten Valinnat > Vastaa.

Jos haluat kutsua online-tilassa olevia chat-käyttäjiä 
liittymään chat-ryhmään, valitse Valinnat > 
Lähetä kutsu.

Voit estää viestien vastaanottamisen tietyiltä osanottajilta 
valitsemalla Valinnat > Estovalinnat.

Keskustelujen tallentaminen
Jos haluat tallentaa viestit, jotka vaihdetaan keskustelun 
aikana tai silloin, kun olet liittyneenä chat-ryhmään, 
valitse Valinnat > Tallenna keskustelu. Voit lopettaa 
tallennuksen valitsemalla Valinnat > Lopeta tallennus. 
Jos haluat tarkastella tallennettuja keskusteluja, 
valitse päänäkymästä Tallennetut.

Keskustelujen tarkasteleminen 
ja aloittaminen
Keskustelut-näkymässä on luettelo niistä keskustelun 
osallistujista, joiden kanssa sinulla on keskustelu 
meneillään. Meneillään olevat keskustelut päättyvät 
automaattisesti, kun poistut Chat-palvelusta.

Voit tarkastella keskustelua selaamalla osallistujan 
kohdalle ja painamalla -näppäintä.

Kun haluat jatkaa keskustelua, kirjoita viesti 
ja paina -näppäintä.

Jos haluat palata keskusteluluetteloon sulkematta 
keskustelua, valitse Takaisin. Kun haluat lopettaa 
keskustelun, valitse Valinnat > Lopeta keskustelu.

Jos haluat aloittaa uuden keskustelun, valitse Valinnat > 
Uusi keskustelu.

Jos haluat tallentaa keskustelukumppanin chat-
yhteystietoihin, valitse Valinnat > Lisää yht.tietoihin.

Jos haluat lähettää automaattisia vastauksia saapuviin 
viesteihin, valitse Valinnat > Aseta autom. vast.. 
Voit yhä vastaanottaa viestejä.
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Chat-yhteystiedot
Chat-yht.tiedot-näkymässä voit hakea chat-
yhteystietoluetteloita palvelimesta tai lisätä 
uuden chat-yhteystiedon luetteloon. Kun kirjaudut 
palvelimeen, sovellus hakee aiemmin käyttämäsi chat-
yhteystietoluettelon palvelimesta automaattisesti.

Chat-palvelimen asetukset
Valitse Valinnat > Asetukset > Palvelimen asetukset. 
Voit saada asetukset erityisessä tekstiviestissä 
chat-palvelua tarjoavalta palveluntarjoajalta. 
Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluntarjoajalta, 
kun rekisteröidyt palveluun. Jos et tiedä käyttäjätunnusta 
tai salasanaasi, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Palvelimet – Voit tarkastella kaikkien määritettyjen 
chat-palvelinten luetteloa.

Oletuspalvelin – Voit vaihtaa chat-palvelimen, johon 
yhteys muodostetaan.

Chat-kirjautumistapa – Jos haluat kirjautua sisään 
automaattisesti, kun käynnistät Chat-sovelluksen, 
valitse Sovell. käynnist..

Jos haluat lisätä uuden palvelimen chat-
palvelinluetteloon, valitse Palvelimet > Valinnat > 
Uusi palvelin. Määritä seuraavat asetukset:

Palvelimen nimi – Chat-palvelimen nimi.

Käytett. yhteysosoite – Palvelimen yhteysosoite.

Web-osoite – Chat-palvelimen URL-osoite.

Käyttäjätunnus – Käyttäjätunnuksesi.

Salasana – Sisäänkirjaussalasanasi.
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