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Pikayhteys

Pikayhteys (PTT) (verkkopalvelu) on tosiaikainen 
VoIP-palvelu, joka toimii GSM/GPRS-verkossa. Pikayhteys 
mahdollistaa suoran puhekommunikoinnin näppäimen 
painalluksella. Pikayhteyden avulla voit keskustella 
yhden henkilön tai ryhmän kanssa. 

Pikayhteyden yhteysosoite ja asetukset on määritettävä, 
ennen kuin pikayhteyssovellusta voi käyttää. Voit saada 
asetukset tekstiviestissä pikayhteyspalvelua tarjoavalta 
palveluntarjoajalta. Voit myös määrittää asetukset Ohj. 
asetus -toiminnon avulla, jos verkko-operaattorisi tukee 
sitä. Lisätietoja sovelluksesta on laitteen käyttöoppaissa 
osoitteessa www.nokia.com/support tai paikallisessa 
Nokian Web-sivustossa.

Paina -näppäintä ja valitse Työkalut > Yhteydet > 
Pikayhteys.

Pikayhteyspuhelussa yksi puhuu ja muut kuuntelevat 
sisäänrakennetusta kaiuttimesta. Puhujat vastaavat 
toisilleen vuorotellen. Koska vain yksi ryhmän jäsen 
voi puhua kerrallaan, puhevuoron enimmäiskestoa 
on rajoitettu. Tavallisesti enimmäiskestoksi on asetettu 
30 sekuntia. Lisätietoja omaan verkkoosi määritetystä 
puhevuoron enimmäiskestosta saat palveluntarjoajalta.

 Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen 
käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla 
erittäin suuri.

Tavalliset puhelut ohittavat aina pikayhteyspuhelut.

Pikayhteyden yhteysosoitteen 
määrittäminen
Monet palveluntarjoajat edellyttävät Internet-
yhteysosoitteen (IAP) käyttämistä oletusyhteysosoitteena. 
Joillekin palveluntarjoajille kelpaa myös WAP-
yhteysosoite. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos sinulla ei ole WAP-yhteyttä, sinun täytyy ehkä 
pyytää apua palveluntarjoajalta muodostaessasi 
yhteyttä ensimmäisen kerran tai käydä osoitteessa 
www.nokia.com/phonesettings.

Pikayhteysasetukset
Paina -näppäintä ja valitse Työkalut > Yhteydet > 
Pikayhteys > Valinnat > Pikayhteysasetukset.

Valitse Käyttäjäasetukset ja kirjoita seuraavat tiedot:
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Hyv. luettelon puhelut – Valitse Ilmoita, jos haluat 
nähdä ilmoituksen saapuvista puheluista. Valitse 
Hyväksy automaatt., jos haluat, että laite vastaa 
pikayhteyspuheluihin automaattisesti. Valitse Ei sallittu, 
jos haluat, että laite hylkää pikayhteyspuhelut 
automaattisesti.

Pikayht. merkkiääni – Valitse Profiilin mukaan, 
jos haluat saapuvan pikayhteyspuhelun hälytysäänen 
olevan sama kuin käytössä olevassa profiilissa 
määritetty saapuvan puhelun soittoääni.

Soittopyyntöääni – Voit valita soittopyyntöjen 
merkkiäänen.

Sovelluksen käynnistys – Voit valita, haluatko laitteen 
kirjautuvan pikayhteyspalveluun automaattisesti 
käynnistettäessä.

Oletuslempinimi – Kirjoita lempinimesi, jonka toiset 
käyttäjät näkevät. Palveluntarjoaja on saattanut estää 
tämän vaihtoehdon muokkaamisen laitteessasi.

Näytä pikayhteysosoite – Valitse H.koht. puheluissa, 
Ryhmäpuheluissa, Kaikissa puheluissa tai Ei koskaan. 
Palveluntarjoaja on saattanut poistaa jotkin näistä 
vaihtoehdoista käytöstä laitteessasi.

Näytä sisäänkirj. tila – Valitse Kyllä, jos haluat, 
että tilasi näkyy, tai Ei, jos haluat, että tilasi ei näy.

Valitse Yhteysasetukset ja kirjoita seuraavat tiedot:

Toimialue – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi 
toimialuenimi.

Yhteysosoitteen nimi – Kirjoita pikayhteyden 
yhteysosoitteen nimi. Yhteysosoitteen nimeä tarvitaan 
muodostettaessa yhteyttä GSM/GPRS-verkkoon. 

Palvelimen osoite – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi 
pikayhteyspalvelimen IP-osoite tai toimialueen nimi.

Käyttäjänimi – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi 
käyttäjänimi.

Pikayhteyssalasana – Kirjoita salasana, jos se tarvitaan 
datayhteyden muodostamista varten. Tavallisesti 
salasanan toimittaa palveluntarjoaja, eivätkä sen pienet 
ja isot kirjaimet ole yleensä keskenään vaihtokelpoisia.

Pikayhteyspalveluun 
kirjautuminen
Paina -näppäintä ja valitse Työkalut > Yhteydet > 
Pikayhteys. Pikayhteyssovellus kirjautuu automaattisesti 
palveluun, kun sovellus käynnistetään.

Jos kirjautuminen onnistuu, pikayhteys muodostaa 
automaattisesti yhteyden kanaviin, jotka olivat avoinna, 
kun sovellus viimeksi suljettiin. Jos yhteys katkeaa, 
laite yrittää automaattisesti kirjautua palveluun, 
kunnes poistut pikayhteyssovelluksesta.
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Pikayhteyssovelluksesta 
poistuminen
Paina -näppäintä ja valitse Työkalut > Yhteydet > 
Pikayhteys > Valinnat > Poistu. Näyttöön tulee teksti 
Haluatko kirjautua ulos pikayhteyspalvelusta 
sovelluksen lopettamisen jälkeen?. Valitse Kyllä, jos 
haluat kirjautua ulos ja sulkea palvelun. Valitse Ei, jos 
haluat pitää sovelluksen avoimena taustalla. Jos useita 
sovelluksia on avoinna samanaikaisesti, voit siirtyä 
sovellusten välillä pitämällä -näppäintä painettuna.

Henkilökohtaisen 
pikayhteyspuhelun soittaminen
Valitse Valinnat > Yhteystiedot.

Valitse luettelosta henkilö, jonka kanssa haluat puhua, 
ja valitse sitten Valinnat > Henkilökohtainen puhelu. 

Pidä -näppäintä painettuna koko sen ajan, kun puhut. 
Kun olet lopettanut puhumisen, vapauta -näppäin.

Voit puhua toiselle osapuolelle pitämällä -näppäintä 
painettuna myös muissa Pikayhteys-sovelluksen 
näkymissä (esimerkiksi osoitekirjanäkymässä). 
Jotta voit soittaa uuden puhelun, sinun on ensin 
lopetettava käynnissä oleva henkilökohtainen 
puhelu. Valitse Katkaise tai paina -näppäintä.

 Vihje! Muista pitää laitetta edessäsi 
pikayhteyspuhelun ajan, jotta voit nähdä 
näytön. Puhu mikrofonia kohti ja varo 
peittämästä kaiutinta kädelläsi.

Henkilökohtaiseen pikayhteyspuheluun 
vastaaminen
Voit aloittaa henkilökohtaisen puhelun painamalla 

-näppäintä tai hylätä puhelun painamalla 
-näppäintä.

 Vihje! Voit soittaa henkilökohtaisen puhelun tai 
ryhmäpuhelun myös suoraan osoitekirjasta. Valitse 
Valinnat > Pikayhteys > Henkilökohtainen puhelu 
tai Soita usealle.

Ryhmäpuhelun soittaminen
Voit soittaa ryhmäpuhelun valitsemalla Valinnat > 
Yhteystiedot, sitten henkilöt, joille haluat soittaa, 
ja lopuksi Valinnat > Soita usealle.

Muiden sisäänkirjautumistilan 
tilaaminen
Voit tilata muiden pikayhteyskäyttäjien sisäänkirjautumisen 
tilan tai lopettaa tilauksen valitsemalla Valinnat > 
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Yhteystiedot, sitten henkilön ja lopuksi Valinnat > 
Näytä sisäänkirj. tila tai Piilota sisäänkirj. tila.

Soittopyynnön lähettäminen
Selaa Yhteystiedot-valikossa haluamasi nimen kohdalle 
ja valitse Valinnat > Lähetä soittopyyntö.

Soittopyyntöön vastaaminen
Kun joku on lähettänyt sinulle soittopyynnön, 
valmiustilassa näkyy ilmoitus 1 uusi soittopyyntö. 
Avaa Saap. soittopyynnöt valitsemalla Näytä. Voit 
soittaa henkilökohtaisen puhelun valitsemalla nimen 
ja sitten Valinnat > Henkilökohtainen puhelu. 

Kanavat
Voit liittyä julkisiin, valmiiksi määritettyihin kanaviin. 
Julkiset kanavat ovat avoinna kaikille, jotka tietävät 
kanavan URL-osoitteen.

Kun olet muodostanut yhteyden kanavaan ja puhut, 
kaikki kyseiseen kanavaan liittyneet kuulevat puheesi. 
Avoimena voi olla enintään viisi kanavaa samanaikaisesti. 
Kun avoimia kanavia on enemmän kuin yksi, voit siirtyä 
kanavien välillä valitsemalla Vaihda.

Valitse Valinnat > Pikayhteyskanavat.

Kun haluat muodostaa yhteyden julkiseen, valmiiksi 
määritettyyn kanavaan ensimmäistä kertaa, valitse 
Valinnat > Uusi kanava > Lisää olemassa oleva. Kun liityt 
valmiiksi määritettyyn kanavaan, sinun on annettava 
kanavan URL-osoite.

Omien kanavien luominen
Voit luoda uuden kanavan valitsemalla Valinnat > 
Uusi kanava > Luo uusi. 

Voit luoda oman julkisen kanavan, valita kanavalle 
nimen ja kutsua siihen jäseniä. Kutsumasi jäsenet voivat 
puolestaan kutsua julkiseen kanavaan lisää jäseniä.

Voit myös määrittää yksityisiä kanavia. Yksityisiin kanaviin 
voivat liittyä ja niitä voivat käyttää ainoastaan kanavan 
omistajan kutsumat käyttäjät.

Määritä kanavalle seuraavat tiedot: Kanavan nimi, 
Kanavan yksityisyys, Lempinimi ja Pikkukuva 
(valinnainen).

Kun kanava on valmis, voit halutessasi lähettää 
kanavakutsuja. Kanavakutsut ovat tekstiviestejä.

Puhuminen kanavaan
Kun olet kirjautunut pikayhteyspalveluun, voit alkaa 
puhua kanavaan painamalla -näppäintä. Kuulet 
äänen sen merkiksi, että pääsy kanavaan on hyväksytty.
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Voit puhua kanavaan pitämällä -näppäintä 
painettuna. Pidä näppäintä painettuna koko sen 
ajan, kun puhut. Kun olet lopettanut puhumisen, 
vapauta -näppäin.

Jos yrität vastata painamalla -näppäintä, kun toinen 
käyttäjä vielä puhuu, näyttöön tulee teksti Odota. Vapauta 

-näppäin, odota, että toinen käyttäjä lopettaa 
puhumisen, ja paina -näppäintä uudelleen, kun puhuja 
on lopettanut. Voit myös pitää -näppäintä painettuna 
ja odottaa, kunnes näyttöön tulee teksti Puhu.

Ensimmäinen käyttäjä, joka painaa -näppäintä 
edellisen puhujan lopetettua, saa seuraavan 
puheenvuoron.

Kun olet lopettanut pikayhteyspuhelun, valitse 
Katkaise tai paina -näppäintä.

Kun olet aloittanut puhelun kanavaan, voit tarkastella 
kanavan aktiivisia jäseniä valitsemalla Valinnat > 
Aktiiviset jäsenet.

Kun olet muodostanut yhteyden kanavaan, voit myös 
kutsua siihen uusia jäseniä valitsemalla Valinnat > Lähetä 
kutsu, jolloin kutsunäkymä avautuu. Voit kutsua uusia 
jäseniä kanavalle ainoastaan, jos olet kyseisen yksityisen 
kanavan omistaja tai jos kanava on julkinen. Kanavakutsut 
ovat tekstiviestejä.

Kanavakutsuun vastaaminen
Voit tallentaa vastaanottamasi kanavakutsun valitsemalla 
Valinnat > Tallenna kanava. Kanava tallentuu 
pikayhteysosoitteisiin ja näkyy kanavanäkymässä.

Kun olet tallentanut kanavakutsun, laite kysyy, haluatko 
muodostaa yhteyden kanavaan. Kun valitset Kyllä, 
pikayhteysistuntojen näkymä avautuu. Laite kirjautuu 
palveluun, jollet ole jo kirjautunut.

Jos hylkäät tai suljet kutsun, laite tallentaa sen viestien 
Saapuneet-kansioon. Voit liittyä kanavaan myöhemmin 
avaamalla kutsuviestin ja tallentamalla kutsun. 
Valitse valintaikkunassa Kyllä, jos haluat muodostaa 
yhteyden kanavaan.

Pikayhteyslokin tarkasteleminen
Paina -näppäintä ja valitse Työkalut > Yhteydet > 
Pikayhteys > Valinnat > Pikayhteysloki. Lokissa on 
seuraavat kansiot: Vastaamatta jääneet, Vast.ot. puhelut 
ja Soitetut.

Voit soittaa henkilökohtaisen puhelun Pikayhteysloki-
näkymästä painamalla -näppäintä.
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