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lisätä asetukset myös itse. Katso 
et”, s. 6.

ostaminen chat-

 yhteyden käytössä olevaan 
a Chat-sovellus ja valitse 
isään. Jos haluat vaihtaa 
palvelinta ja tallentaa uusia 
 ”Chat-palvelimen asetukset”, 

esi ja salasanasi ja kirjaudu 
usnäppäintä. Saat chat-

nnuksen ja salasanan 

los, valitse Valinnat > 
Chat 
Chat-sovelluksella (verkkopalvelu) voit keskustella muiden 
ihmisten kanssa pikaviestejä käyttäen 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.

Käytettävissä ovat seuraavat valinnat:

Keskustelut – Voit aloittaa keskustelun tai jatkaa 
keskustelua jonkun chat-käyttäjän kanssa.

Chat-yht.tiedot – Voit luoda, muokata tai tarkastella 
chat-yhteystietojesi online-tilaa.

Chat-ryhmät – Voit aloittaa keskustelun tai jatkaa 
keskustelua usean chat-käyttäjän kanssa.

Tallennetut – Voit tarkastella edellistä tallentamaasi 
chat-keskustelua.

Chat-asetukset
Palvelun asetukset on määritettävä, ennen kuin palvelua 
voi käyttää. Asetukset on ehkä määritetty valmiiksi 
laitteeseen tai voit vastaanottaa asetukset viestissä chat-

palvelun tarjoajalta. Voit 
”Chat-palvelimen asetuks

Yhteyden muod
palvelimeen
1 Kun haluat muodostaa

chat-palvelimeen, ava
Valinnat > Kirjaudu s
käytössä olevaa chat-
chat-palvelimia, katso
s. 6.

2 Anna käyttäjätunnuks
sisään painamalla sela
palvelimen käyttäjätu
palveluntarjoajalta.

3 Kun haluat kirjautua u
Kirjaudu ulos.
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os haluat näkyviin chat-
äivämäärän ja kellonajan, 

 vaihtaa äänen, joka kuuluu uuden 

 ja -käyttäjien 

ryhmät-näkymässä valitsemalla 
ruste voi olla Ryhmän nimi, 
jätunnus).

t-yht.tiedot-näkymässä 
 Uusi chat-yht.tieto > Etsi 
ste voi olla Käyttäjän nimi, 
nnumero ja Sähköpostiosoite.

at-ryhmiin
sä on luettelo chat-ryhmistä, 
i joihin olet liittyneenä.

ettuun chat-ryhmään, 

stä valitsemalla Valinnat > 
Ch
at Chat-asetusten muuttaminen

Valitse Valinnat > Asetukset > Asetukset ja jokin 
seuraavista:

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.

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.

Näytä päivä ja aika – J
keskustelujen viestien p
valitse Kyllä.

Chat-merkkiääni – Voit
chat-viestin saapuessa.

Chat-ryhmien
etsiminen
Voit etsiä ryhmiä Chat-
Valinnat > Etsi. Hakupe
Aihe tai Jäsenet (käyttä

Voit etsiä käyttäjiä Cha
valitsemalla Valinnat >
palvelimesta. Hakuperu
Käyttäjätunnus, Puheli

Liittyminen ch
Chat-ryhmät-näkymäs
jotka olet tallentanut ta

Jos haluat liittyä tallenn
paina selausnäppäintä.

Voit poistua chat-ryhmä
Poistu chat-ryhm..
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ennettuja keskusteluja, valitse 
t.

arkasteleminen ja 

n luettelo niistä osallistujista, 
skustelu meneillään. Meneillään 

vät automaattisesti, kun poistut 

a selaamalla osallistujan 
lausnäppäintä.

elua, kirjoita viesti ja paina 

eluluetteloon sulkematta 
sin.

stelun, valitse Valinnat > 

 keskustelun, valitse Valinnat > 

stelukumppanin chat-
linnat > Lisää yht.tietoihin.
Chat
Kun olet liittynyt chat-ryhmään, voit lukea ryhmässä 
vaihdettavia viestejä ja lähettää omia viestejäsi.

Kun haluat lähettää viestin, kirjoita viesti 
viestinmuokkauskenttään ja paina selausnäppäintä.

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.

Jos et halua vastaanottaa viestejä tietyiltä osanottajilta, 
selaa kunkin tällaisen osanottajan kohdalle Keskustelut- 
ja Chat-yht.tiedot-näkymässä ja valitse 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 tall
päänäkymästä Tallennetu

Keskustelujen t
aloittaminen
Keskustelut-näkymässä o
joiden kanssa sinulla on ke
olevat keskustelut päätty
Chat-palvelusta.

Voit tarkastella keskustelu
kohdalle ja painamalla se

Kun haluat jatkaa keskust
selausnäppäintä.

Jos haluat palata keskust
keskustelua, valitse Takai

Kun haluat lopettaa kesku
Lopeta keskustelu.

Jos haluat aloittaa uuden
Uusi keskustelu.

Jos haluat tallentaa kesku
yhteystietoihin, valitse Va
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palvelimen chat-palvelin-
limet > Valinnat > Uusi palvelin. 
kset:

-palvelimen nimi.

 Palvelimen yhteysosoite.

velimen URL-osoite.

äjätunnuksesi.

ssalasanasi.
Ch
at Chat-yhteystiedot

Chat-yht.tiedot-näkymässä voit hakea chat-yhteystieto-
luetteloita palvelimesta tai lisätä uuden chat-yhteystiedon 
luetteloon. Kun kirjaudut palvelimeen, sovellus hakee 
aiemmin käyttämäsi chat-yhteystietoluettelon 
palvelimesta automaattisesti.

Chat-palvelimen asetukset
Valitse Valinnat > Asetukset. Asetukset on ehkä 
määritetty valmiiksi laitteeseen, tai voit vastaanottaa 
asetukset viestissä chat-palvelun tarjoavalta palvelun-
tarjoajalta. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan palvelun-
tarjoajalta, kun rekisteröidyt palveluun. Jos et tiedä 
käyttäjätunnusta tai salasanaasi, ota yhteys palvelun-
tarjoajaan. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Asetukset – Voit muokata chat-asetuksia.

Palvelimet – Voit tarkastella kaikkien määritettyjen chat-
palvelinten luetteloa.

Oletuspalvelin – Voit vaihtaa chat-palvelimen, johon laite 
muodostaa yhteyden.

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

Jos haluat lisätä uuden 
luetteloon, valitse Palve
Määritä seuraavat asetu

Palvelimen nimi – Chat

Käytett. yhteysosoite –

Web-osoite – Chat-pal

Käyttäjätunnus – Käytt

Salasana – Sisäänkirjau
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