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serveriga ühenduse loomiseks 
e Valikud > Logi sisse. 
etamise ja uute serveriseadete 

adake teemat „Sõnumsideserveri 

nus ja parool ning vajutage 
ppu. Sõnumsideserveri 
rooli annab teenusepakkuja.
 Valikud > Logi välja.

dete muutmine
eaded > Eelistused ja siis 

stest:

kse ainult juhul, kui server toetab 
 sisestamiseks valige Jah.

soovite, et teised näeksid teie 
ile.

lt saatjatelt sõnumite 
valige Kõik.
Sõnumside ehk vestlus 
Sõnumside ehk vestlus (IM –instant messaging; 
võrguteenus) võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite 
vahendusel ning liituda temaatiliste vestlusrühmadega. 
Kui olete registreerunud kasutaja, saate logida ennast 
teenusepakkuja hallatavasse ühilduvasse vestlusserverisse. 
Teenusepakkujate toetatavad funktsioonid võivad erineda.

Saadaval on järgmised valikud.

Vestlused –sõnumside ehk vestluse 
kasutajaga vestluse alustamiseks või jätkamiseks.

Vestl. kont-d –vestluskontaktide loomiseks, 
muutmiseks või nende võrgusoleku vaatamiseks.

Vestlusgrupid –mitme sõnumside ehk vestluse 
kasutajaga rühmavestluse alustamiseks või jätkamiseks.

Salv. vestlused –eelmise salvestatud 
sõnumsideseansi (vestlusseansi) logi vaatamiseks.

Sõnumside seaded
Konkreetse teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle 
teenuse seaded. Seaded võivad teie seadmes olla juba 
eelkonfigureeritud või võite need saada spetsiaalse 
lühisõnumiga sõnumsideteenust pakkuvalt 
teenusepakkujalt. Seaded saab ka käsitsi sisestada. 
Vt „Sõnumsideserveri seaded” lk 5.

Ühenduse loom
sõnumsideserve
1 Kasutatava sõnumside

avage Vestlus ja valig
Kasutatava serveri vah
salvestamise kohta va
seaded” lk 5.

2 Sisestage kasutajatun
sisselogimiseks juhtnu
kasutajatunnuse ja pa

3 Väljalogimiseks valige

Sõnumside sea
Valige esmalt Valikud > S
mõni järgmistest võimalu

Kasuta tavanime (kuvata
vestlusrühmi) –hüüdnime

Näita minu olekut –kui 
võrgusolekut, valige Kõig
Sõnumid lubatud –kõigi
vastuvõtmise lubamiseks 
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de ja kasutajate 

ates Vestlusgrupid valige 
aate järgmiste parameetrite järgi: 
Liikmed (kasutaja ID).

aates Vestl. kont-d valige 
ontakt > Otsi serverist. Otsida 
etrite järgi: Kasutaja nimi, 
ninumber ja E-posti aadress.

dega liitumine
uvatakse teie salvestatud või 
srühmade loend.

aga liitumiseks vajutage 

iseks valige Valikud > 

srühmaga saate vaadata 
hetatud sõnumeid ning 

stage sõnumiredaktorisse 
e juhtnuppu.
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us Kutsed lubatud –kui soovite lubada ainult 
oma vestluskontaktide saadetavad kutsed, valige 
Ainult vestl.kont.. Vestluskutseid saadavad 
vestluskontaktid selleks, et kutsuda teid liituma 
oma vestlusrühmaga.

Järjesta kontaktid –valige, kuidas sorditult soovite 
oma vestluskontaktide loendit kuvada: Tähestiku järgi 
või Oleku järgi.
Kättesaadav. uuend. –kui soovite määrata oma 
vestluskontaktide sidus- või vallasre¾iimis oleku 
teabe uuendamise viisi, valige Automaatne või Käsitsi.
Autonoom. kontaktid –valige, kas vallasre¾iimis 
olevad kontaktid tuleks vestluskontaktide loendis 
kuvada või mitte.

Oma sõnumite värv –saate valida enda saadetavate 
sõnumite teksti värvi.

Vastuv. sõnumite värv –saate valida vastuvõetavate 
sõnumite teksti värvi.

Näita kp/kellaaega –kui soovite vaadata vestluse käigus 
saadetud kiirsõnumite kuupäeva ja kellaaega, valige Jah.

Vestlussõnumi signaal –saate muuta helinat, mis annab 
märku uue kiirsõnumi (ehk vestlussõnumi) saabumisest.

Vestlusrühma
otsing
Rühmade otsimiseks va
Valikud > Otsi. Otsida s
Grupi nimi, Teema või 

Kasutajate otsimiseks v
Valikud > Uus vestlusk
saate järgmiste parame
Kasutajatunnus, Telefo

Vestlusrühma
Vaates Vestlusgrupid k
praegu aktiivsete vestlu

Salvestatud vestlusrühm
juhtnuppu.

Vestlusrühmast lahkum
Lahku vestl.gr-st.

Sõnumside
Kui olete liitunud vestlu
rühmaliikmete vahel va
ka ise sõnumeid saata.

Sõnumi saatmiseks sise
sõnumi tekst ja vajutag
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ke vastav vestleja ja vajutage 

tage sõnum ja vajutage 

s pooleli olevat vestlust 

e Valikud > Lõpeta vestlus.

s valige Valikud > Uus vestlus.

lvestamiseks oma 
alige Valikud > 

id
allalaadimiseks serverist 
kontaktide lisamiseks 
d. Serverisse sisselogimisel 
lla viimati kasutatud 

eri seaded
 Seaded võivad teie seadmes olla 
õi võite need saada spetsiaalse 
eenust pakkuvalt 
atunnuse ja parooli annab 
Mõnele vestluses osalejale erasõnumi saatmiseks valige 
Valikud > Saada erasõnum.

Teile saabunud erasõnumile vastamiseks valige sõnum ja 
seejärel Valikud > Vasta.

Vestlusrühmaga liitumise kutse saatmiseks sidusre¾iimis 
vestluskontaktile valige Valikud > Saada kutse.

Kui soovite teatud osalejatelt saabuvad sõnumid 
blokeerida, avage Vestlused, liikuge vaates Vestl. kont-d 
soovitud osalejale ja valige Valikud > Blokeerimisvalikud.

Vestluste salvestamine
Vestluse ajal või vestlusrühmas oldud aja jooksul 
vahetatud sõnumite salvestamiseks valige Valikud > 
Salvesta vestlus. 

Salvestamise lõpetamiseks valige Valikud > 
Lõpeta salvestus.

Salvestatud vestluste vaatamiseks valige Salv. vestlused.

Vestluste vaatamine ja 
alustamine
Vaates Vestlused kuvatakse nende osalejate loend, 
kellega teil on vestlus parajasti pooleli. Pooleli olevad 
vestlused lõpetatakse automaatselt, kui väljute 
funktsioonist Vestlus.

Vestluse vaatamiseks leid
juhtnuppu.

Vestluse jätkamiseks kirju
juhtnuppu.

Vestluste loendi avamisek
sulgemata valige Tagasi.

Vestluse sulgemiseks valig

Uue vestluse alustamisek

Mõne vestluses osaleja sa
vestluskontaktide hulka v
Lisa vestluskontakt.

Vestluskontakt
Vestluskontaktide loendi 
või loendisse uute vestlus
avage vaade Vestl. kont-
laaditakse automaatselt a
vestluskontaktide loend.

Sõnumsideserv
Valige Valikud > Seaded.
juba eelkonfigureeritud v
lühisõnumiga sõnumsidet
teenusepakkujalt. Kasutaj
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oma kasutajatunnust või parooli ei tea, pöörduge 
teenusepakkuja poole. Saadaval on järgmised seaded.

Eelistused –oma sõnumside seadete muutmiseks.

Serverid –kõigi määratletud sõnumsideserverite loendi 
vaatamiseks.

Vaikeserver –ühenduse loomiseks kasutatava 
vestlusserveri vahetamiseks.

Vestlusse logimisviis –kui soovite, et teid logitaks 
rakenduse Vestlus käivitamisel automaatselt sisse, 
valige Rakend. avamisel.

Sõnumsideserverite loendisse uue serveri lisamiseks 
valige Serverid > Valikud > Uus server. Määrake 
järgmised seaded:

Serveri nimi –sõnumsideserveri nimi;

Kasutatav pöördusp. –serveriga ühenduse loomiseks 
kasutatav pöörduspunkt;

Veebiaadress –sõnumsideserveri URL-aadress;

Kasutajatunnus –oma kasutajatunnus;

Parool –oma parool.


