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GARANTII PUUDUB
Seadme lisarakendused on välja töötatud selliste füüsiliste või juriidiliste isikute 
poolt, kellel pole Nokiaga seost, ning kuuluvad neile. Nokial ei ole kolmandate 
isikute rakenduste suhtes mingeid autori- ega intellektuaalse omandi õigusi. 
Seetõttu ei vastuta Nokia selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale 
osutatavate teenuste), rakenduste töökindluse ega rakendustes või nende 
dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate 
isikute väljatöötatud rakendustele mingit garantiid. 
RAKENDUSTE KASUTAMISEGA NÕUSTUTE SELLEGA, ET NEED RAKENDUSED 
(ÜHISNIMETUSEGA „TARKVARA") ON TEILE ANTUD KUJUL „NAGU ON“ NING NEILE 
POLE ANTUD MINGIT OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID. LISAKS SELLELE OLETE 
TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA 
MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID 
MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE 
KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE 
PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRGI- EGA MUID ÕIGUSI.
© 2007, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 on Nokia Corporationi kaubamärgid 
või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed 
võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste 
ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas 
ilma sellekohase eelteavituseta.
KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA 
LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE 
VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE 
VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.
Teie seadmesse võivad olla eelinstallitud teatud järjehoidjate valik ja lingid 
kolmandate osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Teil võib oma 
mobiilsideseadmest olla juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. 
Nokia ei anna teiste (Nokiaga mitteseotud ettevõtete) hallatavatele veebilehtedele 
garantiid ega võta nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede 
avamisel peaksite turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.
Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, 
EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE EGA SISU SUHTES 
MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID 
MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI 
OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES 

HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST 
EELNEVALT TEAVITAMATA.
Teatud toodete ja neile vastavate rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib 
piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma 
lähimalt Nokia edasimüüjalt.
Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, 
MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest 
sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.
Seadme kohta muu olulise teabe saamiseks vaadake kasutusjuhendit.
2. VÄLJAANNE, ET
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Vestlus –sõnumside
Vajutage  ja valige Rakendused > Meedia > Vestlus.

Vahetu sõnumside (võrguteenus) võimaldab suhelda 
inimestega kiirsõnumite vahendusel ning liituda 
temaatiliste vestlusgruppidega. Kui olete registreerunud 
kasutaja, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse 
ühilduvasse vestlusserverisse. Teenusepakkujate 
toetatavad funktsioonid võivad erineda.

Mõne teise vestlusteenuse kasutajaga vestluse alustamiseks 
või jätkamiseks valige Vestlused; vestluskontaktide 
loomiseks, muutmiseks või võrgusoleku vaatamiseks valige 
Vestl. kont-d; mitme vestluspartneriga grupivestluse 
alustamiseks või jätkamiseks valige Vestlusgrupid; 
viimati salvestatud sõnumsidevestluse vaatamiseks 
valige Salv. vestlused.

Sõnumsideseadete vastuvõtmine
Konkreetse teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle 
teenuse seaded. Sõnumsideteenuse pakkuja võib saata 
teile seaded erilises lühisõnumis. Seaded saab ka käsitsi 
sisestada. Vt ptk „Sõnumsideserveri seaded” lk 5.

Ühenduse loomine 
sõnumsideserveriga
1 Kasutatava sõnumsideserveriga ühenduse loomiseks 

avage Vestlus ja valige Valikud > Logi sisse. 
Kasutatava serveri vahetamise ja uute serveriseadete 
salvestamise kohta vaadake teemat „Sõnumsideserveri 
seaded” lk 5.

2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage 
sisselogimiseks . Vestlusserveri kasutajatunnuse 
ja parooli annab teenusepakkuja.

3 Väljalogimiseks valige Valikud > Logi välja.

Vestlusseadete muutmine
Valige esmalt Valikud > Seaded > Vestluse seaded ja siis 
mõni järgmistest võimalustest.

Kasuta tavanime (kuvatakse ainult juhul, kui server toetab 
vestlusgruppi) – hüüdnime sisestamiseks valige Jah.

Näita minu olekut – kui soovite, et teised näeksid teie 
võrgusolekut, valige Kõigile.

Sõnumid lubatud – kõigilt saatjatelt sõnumite 
vastuvõtmise lubamiseks valige Kõik.
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Kutsed lubatud – kui soovite lubada ainult oma 
vestluskontaktide saadetavad kutsed, valige Ainult 
vestl.kont.. Vestluskutseid saadavad vestluskontaktid 
selleks, et kutsuda teid liituma oma vestlusgruppaga.

Sõnumi sirvimiskiirus – valige uute sõnumite 
kuvamise kiirus.

Järjesta kontaktid – valige, kuidas 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.

Vestlussõnumi signaal – saate muuta helinat, mis annab 
märku uue vestlussõnumi saabumisest.

Vestlusgruppide ja kasutajate 
otsing
Gruppade otsimiseks vaates Vestlusgrupid valige 
Valikud > Otsi. Otsida saate järgmiste parameetrite järgi: 
Grupi nimi, Teema või Liikmed (kasutaja ID).

Kasutajate otsimiseks vaates Vestl. kont-d valige 
Valikud > Uus vestluskontakt > Otsi serverist. Otsida 
saate järgmiste parameetrite järgi: Kasutaja nimi, 
Kasutajatunnus, Telefoninumber ja E-posti aadress.

Vestlusgruppadega liitumine
Vaates Vestlusgrupid kuvatakse teie salvestatud 
või praegu aktiivsete vestlusgruppade loend.

Salvestatud vestlusgrupiga liitumiseks vajutage .

Vestlusgrupist lahkumiseks valige Valikud > 
Lahku vestl.gr-st.

Sõnumside
Kui olete liitunud vestlusgrupiga, saate vaadata 
grupiliikmete vahel vahetatavaid sõnumeid ning 
ka ise sõnumeid saata.

Sõnumi saatmiseks sisestage sõnumiredaktorisse sõnumi 
tekst ja vajutage .
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Mõnele vestluses osalejale privaatse sõnumi saatmiseks 
valige Valikud > Saada erasõnum.

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

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

Kui soovite teatud osalejatelt saabuvad sõnumid 
blokeerida, valige Valikud > Blokeerimisvalikud.

Vestluste salvestamine
Vestluse ajal või vestlusgruppas 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 üksikvestluspartnerite 
loend, kellega teil on vestlus parajasti pooleli. 
Pooleliolevad vestlused lõpetatakse automaatselt, 
kui väljute funktsioonist Vestlus.

Vestluse vaatamiseks leidke vastav vestleja ja vajutage .

Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage .

Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust 
sulgemata valige Tagasi. Vestluse sulgemiseks 
valige Valikud > Lõpeta vestlus.

Uue vestluse alustamiseks valige Valikud > Uus vestlus.

Mõne vestluses osaleja salvestamiseks oma 
vestluskontaktide hulka valige Valikud > Lisa 
vestluskontakt.

Saabunud sõnumitele automaatvastuste saatmiseks valige 
Valikud > Autom. vastus sisse. Sõnumite vastuvõtmist 
see ei mõjuta.

Vestluskontaktid
Vestluskontaktide loendi allalaadimiseks serverist või 
loendisse uute vestluskontaktide lisamiseks avage vaade 
Vestl. kont-d. Serverisse sisselogimisel laaditakse 
automaatselt alla viimati kasutatud vestluskontaktide loend.

Sõnumsideserveri seaded
Valige Valikud > Seaded > Serveri seaded. 
Sõnumsideteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises 
lühisõnumis. Kasutajatunnuse ja parooli annab 
teenusepakkuja teile teenuse registreerimisel. Kui te oma 
kasutajatunnust või parooli ei tea, pöörduge 
teenusepakkuja poole.
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Serverid – saate kuvada kõigi määratletud 
vestlusserverite loendi.

Vaikeserver – saate ühenduse loomiseks kasutatava 
vestlusserveri mõne teise vastu välja vahetada.

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

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

Serveri nimi – vestlusserveri nimi;

Kasutatav pöördusp. – serveriga ühenduse loomiseks 
kasutatav pöörduspunkt;

Veebiaadress – vestlusserveri URL-aadress;

Kasutajatunnus – oma kasutajatunnus;

Parool – oma parool.


