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Verkkopalvelut
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toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa. Joissakin 
verkoissa täytyy ehkä sopia erikseen palveluntarjoajan kanssa, ennen kuin 
verkkopalveluja voi käyttää. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita ja tietoa 
soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat 
verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia 
kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.
Laitteeseen on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien 
osapuolien Internet-sivustoille. Voit käyttää laitteella myös muita kolmansien 
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sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu 
sisältöön harkiten.
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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Paina -näppäintä ja valitse Sovellukset > Chat.

Chat-sovelluksella (verkkopalvelu) voit keskustella muiden 
ihmisten kanssa käyttämällä pikaviestejä ja liittyä tiettyjä 
aiheita käsitteleviin keskustelufoorumeihin (chat-ryhmiin). 
Eri palveluntarjoajat ylläpitävät 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 tai muokata chat-
yhteystietoja tai tarkastella muiden chat-käyttäjien 
online-tilaa; Chat-ryhmät, jos haluat aloittaa 
ryhmäkeskustelun usean chat-käyttäjän kanssa tai 
jatkaa keskeytynyttä ryhmäkeskustelua tai Tallennetut, 
jos haluat tarkastella aiempaa chat-keskustelua, jonka 
olet tallentanut.

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

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

Yhteyden muodostaminen 
chat-palvelimeen
1 Voit muodostaa yhteyden käytössä olevaan chat-

palvelimeen valitsemalla Chat > Valinnat > Kirjaudu 
sisään. Lisätietoja käytössä olevan chat-palvelimen 
vaihtamisesta ja uusien chat-palvelimien 
tallentamisesta on osiossa ”Chat-palvelimen 
asetukset”, s. 6.

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

3 Voit kirjautua ulos palvelusta valitsemalla Valinnat > 
Kirjaudu ulos.
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Chat-asetusten muokkaaminen
Valitse Valinnat > Asetukset > Chat-asetukset ja jokin 
seuraavista:

Käytä näyttönimeä (näkyy vain jos palvelin tukee chat-
ryhmiä) – Jos haluat määrittää lempinimen, valitse Kyllä.

Näytä oma tavoitettav. – Jos haluat, että muut käyttäjät 
näkevät, oletko online-tilassa, valitse Kaikille.

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

Salli kutsut – Jos haluat sallia kutsut vain chat-
yhteystietoluettelossa olevilta käyttäjiltä, valitse Vain 
chat-käytt.. Chat-kutsuja lähettävät chat-käyttäjät, 
jotka haluavat sinun liittyvän heidän ryhmiinsä.

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

Järjestä chat-käyttäjät – Voit valita, järjestetäänkö 
chat-yhteystiedot Aakkosjärjestykseen vai 
Online-tilan mukaan.

Tavoitettav. päivitys – Kun haluat valita, miten 
päivitetään tiedot 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 ääntä, joka kuuluu uuden 
chat-viestin saapuessa.

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

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

Chat-ryhmiin liittyminen
Chat-ryhmät-kohdassa on luettelo chat-ryhmistä, 
jotka olet tallentanut tai joissa olet parhaillaan.

Voit liittyä tallennettuun chat-ryhmään painamalla 
-näppäintä. Kun olet liittynyt chat-ryhmään, voit katsoa 

ryhmässä vaihdettavia viestejä ja lähettää omia viestejäsi.
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Keskustelu chat-ryhmässä

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

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

Voit vastata sinulle lähetettyyn yksityisviestiin valitsemalla 
viestin ja sitten Valinnat > Vastaa.

Voit kutsua online-tilassa olevia chat-käyttäjiä liittymään 
chat-ryhmään valitsemalla Valinnat > Lähetä kutsu.

Jos haluat estää viestien saapumisen tietyiltä osallistujilta, 
valitse Valinnat > Estovalinnat.

Voit poistua chat-ryhmästä valitsemalla Valinnat > 
Poistu chat-ryhm..

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. 
Voit tarkastella tallennettuja keskusteluja valitsemalla 
päänäkymästä Tallennetut.

Keskustelujen tarkasteleminen 
ja aloittaminen
Keskustelut-kohdassa näkyy luettelo niistä keskustelun 
osallistujista, joiden kanssa sinulla on keskustelu kesken. 
Käynnissä olevat keskustelut sulkeutuvat automaattisesti, 
kun poistut Chat-sovelluksesta.

Voit tarkastella keskustelua selaamalla osallistujan 
kohdalle ja painamalla -näppäintä. Voit jatkaa 
keskustelua kirjoittamalla viestin ja painamalla 

-näppäintä.

Voit palata keskusteluluetteloon sulkematta keskustelua 
valitsemalla Takaisin. Kun haluat sulkea keskustelun, 
valitse Valinnat > Lopeta keskustelu.

Voit aloittaa uuden keskustelun valitsemalla 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-
yhteystietoluetteloja palvelimesta tai lisätä uuden 
chat-yhteystiedon luetteloon. Kun kirjaudut palvelimeen, 
aiemmin käyttämäsi chat-yhteystietoluettelo haetaan 
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. Lisätietoja saat 
palveluntarjoajaltasi.

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..

Uuden palvelimen lisääminen
Jos haluat lisätä uuden palvelimen chat-
palvelinluetteloon, valitse Palvelimet > Valinnat > 
Uusi palvelin ja jokin seuraavista:

Palvelimen nimi – Anna chat-palvelimen nimi.

Käytett. yhteysosoite – Valitse käytettävä yhteysosoite 
palvelinta varten.

Web-osoite – Anna chat-palvelimen URL-osoite.

Käyttäjätunnus ja Salasana – Kirjoita käyttäjätunnuksesi 
ja salasanasi.
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