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NU SE OFERÃ GARANÞII
Este posibil ca aplicaþiile oferite de terþe pãrþi ºi furnizate împreunã cu aparatul 
Dvs. sã fi fost create de ºi sã aparþinã unor persoane sau entitãþi neafiliate la sau 
care nu au nicio legãturã cu Nokia. Nokia nu deþine drepturi de autor sau de 
proprietate intelectualã asupra aplicaþiilor aparþinând unor terþe pãrþi. Ca atare, 
Nokia nu îºi asumã nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicaþii la 
utilizatorul final, privind funcþionarea acestor aplicaþii sau privind informaþiile 
prezentate în aceste aplicaþii sau materiale. Nokia nu oferã nicio garanþie pentru 
aplicaþiile oferite de terþe pãrþi. UTILIZÂND APLICAÞIILE CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ 
ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FÃRÃ NICIUN FEL DE GARANÞIE EXPLICITÃ 
SAU IMPLICITÃ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILÃ. DE ASEMENEA, 
CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ, NICI NOKIA ªI NICI AFILIAÞII SÃI NU OFERÃ NICIUN FEL 
DE DECLARAÞII SAU GARANÞII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FÃRÃ A SE 
LIMITA LA GARANÞII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU 
APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANÞII PRIVIND FAPTUL CÃ 
APLICAÞIILE NU VOR ÎNCÃLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MÃRCI COMERCIALE 
SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERÞE PÃRÞI.
© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ºi N76 sunt mãrci comerciale sau mãrci 
comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme 
menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând 
proprietarilor respectivi.
Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de 
a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã 
notificare prealabilã.
ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILÃ, ÎN NICIO SITUAÞIE, NOKIA 
SAU PROPRIETARII LICENÞELOR ACHIZIÞIONATE DE NOKIA NU ÎªI ASUMÃ 
RÃSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAÞII SAU DE VENITURI 
SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU 
INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.
Este posibil ca pe aparat sã fie preinstalate marcaje ºi legãturi la site-uri Internet 
ale unor terþe pãrþi. De asemenea, aveþi posibilitatea sã accesaþi site-urile altor 
terþe pãrþi cu ajutorul aparatului. Site-urile terþelor pãrþi nu sunt afiliate la Nokia 
ºi Nokia nu sprijinã ºi nu îºi asumã rãspunderea pentru acestea. Când accesaþi 
aceste site-uri, trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi 
conþinutul.
CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPÞIA 
CAZURILOR PREVÃZUTE DE LEGEA APLICABILÃ, NICIUN FEL DE GARANÞII, EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FÃRÃ A SE LIMITA LA GARANÞIILE IMPLICITE DE 

VANDABILITATE ªI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERÃ ÎN LEGÃTURÃ CU 
ACURATEÞEA, CORECTITUDINEA SAU CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎªI 
REZERVÃ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE 
ORICÂND, FÃRÃ NOTIFICARE PREALABILÃ.
Disponibilitatea anumitor produse, a aplicaþiilor ºi serviciilor acestora poate varia 
în funcþie de regiune. Consultaþi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii ºi informaþii 
asupra disponibilitãþii opþiunilor de limbã.
Unele operaþii ºi funcþii sunt dependente de cartela SIM ºi/sau de reþea, de serviciul 
MMS sau de compatibilitatea aparatelor ºi formatelor de conþinut acceptate. 
Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.
Pentru alte informaþii importante referitoare la aparatul Dvs., consultaþi ghidul 
utilizatorului.
EDIÞIA 2 RO



Ch
at

 —
 m

es
aj

e 
ch

at
Chat — mesaje chat
Apãsaþi  ºi selectaþi Aplicaþii > Media > Chat.

Serviciul de mesaje chat (serviciu de reþea) vã permite sã 
conversaþi cu alte persoane utilizând mesaje instantanee 
ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) 
cu subiecte specifice. Diferiþi furnizori de servicii întreþin 
servere de chat compatibile, la care vã puteþi conecta dupã 
ce vã înregistraþi la un serviciu de mesaje chat. Diferiþi 
furnizori de servicii acceptã funcþii diferite.

Selectaþi Conversaþii pentru a porni sau a continua 
o conversaþie cu un utilizator de chat, Contacte Chat 
pentru a crea, edita sau vizualiza starea de conectare 
a contactelor chat, Grupuri Chat pentru a porni sau 
a continua o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori 
de chat, sau Chaturi înreg. pentru a vizualiza o sesiune 
de mesaje instant memoratã anterior.

Recepþionarea setãrilor chat
Pentru a accesa serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi, 
trebuie sã aveþi setãrile corespunzãtoare. Este posibil 
sã primiþi setãrile printr-un mesaj text special de la 
furnizorul de servicii care oferã serviciul de mesaje chat. 
De asemenea, puteþi introduce setãrile manual. Consultaþi 
„Setãrile serverului chat”, la pag. 5.

Conectarea la un server de chat
1 Pentru a vã conecta la serverul de chat în uz, deschideþi 

Chat ºi selectaþi Opþiuni > Conectare. Pentru 
a schimba serverul de chat în uz ºi a memora servere de 
chat noi, consultaþi „Setãrile serverului chat”, la pag. 5.

2 Introduceþi numele de utilizator ºi parola ºi apãsaþi  
pentru a vã conecta. Numele de utilizator ºi parola 
pentru serverul de chat sunt oferite de furnizorul 
de servicii.

3 Pentru a vã deconecta, selectaþi Opþiuni > 
Deconectare.

Modificarea setãrilor chat
Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri Chat ºi din 
urmãtoarele opþiuni:

Utilizaþi nume în grup (afiºat numai dacã serverul acceptã 
grupuri chat) — Pentru a introduce un pseudonim, 
selectaþi Da.

Afiº. disponibilit. mea — Pentru a permite celorlalþi 
sã vadã dacã sunteþi conectat, selectaþi Ptr. toate 
contactele.
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Acceptare mesaje de la — Pentru a accepta mesaje 
de la toatã lumea, selectaþi Toþi.

Acceptare invitaþie de la — Pentru a permite invitaþii 
numai de la contactele de chat proprii, selectaþi Numai 
contacte Chat. Invitaþiile chat sunt expediate de 
contactele de chat care doresc ca Dvs. sã vã alãturaþi 
grupurilor din care acestea fac parte.

Vit. parcurg. mesaje — Selectaþi viteza cu care se afiºeazã 
mesajele noi.

Sort. contacte Chat — Selectaþi criteriul de sortare 
a contactelor de chat: Ordine alfabeticã sau Dupã 
stare conec..

Reînc. dispon. în curs — Pentru a selecta modul 
de actualizare a informaþiilor referitoare la starea 
de conectare a contactelor chat (conectat sau deconectat), 
select Automatã sau Manualã.

Contacte deconectate — Selectaþi dacã se afiºeazã 
contactele cu starea deconectat în lista de contacte.

Culoare mesaj propriu — Selectaþi culoarea mesajelor 
chat pe care le expediaþi.

Culoare mesaj primit — Selectaþi culoarea mesajelor chat 
pe care le recepþionaþi.

Ton alertã Chat — Schimbaþi sunetul redat atunci când 
recepþionaþi un mesaj chat nou.

Cãutarea grupurilor 
ºi utilizatorilor chat
Pentru a cãuta grupuri, în ecranul Grupuri Chat, selectaþi 
Opþiuni > Cãutare. Puteþi cãuta dupã Nume grup, 
Subiect ºi Membri (nume utilizator).

Pentru a cãuta utilizatori, în ecranul Contacte Chat, 
selectaþi Opþiuni > Contact Chat nou > Cãutare în 
server. Puteþi cãuta dupã Nume utilizator, Identitate 
utilizator, Numãr telefon ºi Adresã e-mail.

Alãturarea la grupuri chat
În ecranul Grupuri Chat se afiºeazã o listã a grupurilor 
chat memorate sau din care faceþi parte în prezent.

Pentru a vã alãtura unui grup chat memorat, apãsaþi .

Pentru a pãrãsi un grup chat, selectaþi Opþiuni > Pãrãsire 
grup Chat.

Mesaje chat
Dupã ce vã alãturaþi unui grup chat, puteþi vizualiza 
schimbul de mesaje care a avut loc în grupul respectiv 
ºi puteþi expedia propriile mesaje.

Pentru a expedia un mesaj, scrieþi mesajul în câmpul 
de mesaje ºi apãsaþi .



Ch
at

 —
 m

es
aj

e 
ch

at
Pentru a expedia un mesaj privat unui participant, selectaþi 
Opþiuni > Exped. mesaj privat.

Pentru a rãspunde la un mesaj privat primit, selectaþi 
mesajul ºi Opþiuni > Rãspuns.

Pentru invita contacte chat conectate sã se alãture 
la grupul chat, selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie.

Pentru a împiedica recepþionarea mesajelor de la anumiþi 
participanþi, selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare.

Înregistrarea conversaþiilor chat
Pentru a înregistra mesajele schimbate în timpul unei 
conversaþii sau în timp ce sunteþi într-un grup chat, 
selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat. Pentru a întrerupe 
înregistrarea, selectaþi Opþiuni > Oprire înregistrare. 
Pentru a vizualiza conversaþiile chat înregistrate, 
în ecranul principal, selectaþi Chaturi înreg..

Vizualizarea ºi iniþierea 
conversaþiilor
În ecranul Conversaþii se afiºeazã o listã cu participanþii 
cu care aveþi conversaþii individuale în curs. Conversaþiile 
în curs sunt închise automat atunci când ieºiþi din 
aplicaþia Chat.

Pentru a vizualiza o conversaþie, mergeþi la un participant 
ºi apãsaþi .

Pentru a continua conversaþia, scrieþi mesajul 
ºi apãsaþi .

Pentru a reveni la lista de conversaþii fãrã a închide 
conversaþia, selectaþi Înapoi. Pentru a închide conversaþia, 
selectaþi Opþiuni > Terminare convers..

Pentru a porni o conversaþie nouã, selectaþi Opþiuni > 
Conversaþie nouã.

Pentru a memora un participant la conversaþie în lista de 
contacte chat, selectaþi Opþiuni > Adãug. la cont. Chat.

Pentru a expedia rãspunsuri automate la mesajele 
recepþionate, selectaþi Opþiuni > Activare rãsp. auto.. 
Puteþi primi mesaje în continuare.

Contacte chat
În ecranul principal Contacte Chat, puteþi prelua liste 
de contacte chat de la server sau puteþi adãuga un contact 
chat nou într-o listã de contacte. Când vã conectaþi la 
server, lista de contacte utilizatã anterior este preluatã 
automat de la server.
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Setãrile serverului chat
Selectaþi Opþiuni > Setãri > Setãri server. Este posibil 
sã primiþi setãrile printr-un mesaj text special de la 
furnizorul de servicii care oferã serviciul de mesaje chat. 
Numele de utilizator ºi parola sunt oferite de furnizorul de 
servicii atunci când vã înregistraþi pentru serviciu. Dacã nu 
vã cunoaºteþi numele de utilizator sau parola, luaþi 
legãtura cu furnizorul de servicii.

Servere — Pentru a vizualiza o listã cu toate serverele chat 
definite.

Server implicit — Pentru a schimba serverul chat la care 
doriþi sã vã conectaþi.

Tip conectare Chat — Pentru a vã conecta automat atunci 
când porniþi aplicaþia Chat, selectaþi La lansare aplic..

Pentru a adãuga un server nou la lista de servere chat, 
selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou. Introduceþi 
urmãtoarele setãri:

Nume server — numele serverului de chat

Punct de acces în uz — punctul de acces pe care doriþi sã-l 
utilizaþi pentru server

Adresã Internet — adresa URL a serverului chat

Identitate utilizator — identitatea de utilizator

Parolã — parola de conectare


