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Chatt
Tryck på  och välj Program > Media > Chatt.

Med chattfunktionen (nättjänst) kan du prata med andra 
via snabbmeddelanden och delta i diskussionsforum 
(chattgrupper) med specifika ämnen. Det finns flera 
tjänstleverantörer som underhåller chattservrar där du kan 
logga in så snart du har registrerat dig för en chattjänst. 
Olika tjänstleverantör kan ha olika stöd för 
chattfunktioner.

Välj Konversationer om du vill börja eller fortsätta en 
konversation med en chattanvändare, Chattkontakter 
om du vill skapa, ändra eller visa onlinestatus för dina 
chattkontakter, Chattgrupper om du vill börja eller 
fortsätta en gruppkonversation med flera chattanvändare 
eller Sparade konv. om du vill visa en tidigare chattsession 
som du har sparat.

Ta emot chattinställningar
Du måste spara inställningarna innan du kan ansluta 
till den tjänst du vill använda. Du kan få inställningarna 
i ett SMS från tjänstleverantören. Du kan också ange 
inställningarna manuellt. Se ”Chattserverinställningar”, 
sid. 5.

Ansluta till en chattserver
1 Du ansluter till den chattserver som används genom att 

öppna Chatt och välja Val > Logga in. 
Se ”Chattserverinställningar”, sid. 5 om du vill byta 
server eller spara nya chattservrar.

2 Ange ditt användar-ID och lösenord och tryck på  
när du vill logga in. Ditt användar-ID och lösenord 
till servern får du av tjänstleverantören.

3 När du vill logga ut väljer du Val > Logga ut.

Ändra chattinställningarna
Välj Val > Inställningar > Chattinställningar och något 
av följande alternativ:

Använd alias (visas endast om servern kan hantera 
chattgrupper) – Om du vill ange ett alias väljer du Ja.

Visa min tillgänglighet – Om du vill låta andra se att du 
är online väljer du För alla.

Tillåt meddelanden från – Om du vill tillåta meddelanden 
från alla väljer du Alla.

Tillåt inbjudningar från – Om du endast vill tillåta 
inbjudningar från dina chattkontakter väljer du Endast 
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chattkont.. Chattinbjudningar skickas av kontakter som 
vill att du ska vara med i deras chattgrupper.

Meddelandehastighet – Välj den hastighet med vilken nya 
meddelanden ska visas.

Sortera chattkont. – Välj hur chattkontakterna ska 
sorteras: Alfabetiskt eller Efter onlinestat..

Autouppd. tillgängl. – Du kan välja hur informationen om 
huruvida dina chattkontakter är online eller offline ska 
uppdateras genom att välja Automatiskt eller Manuellt.

Offlinekontakter – Välj om chattkontakter som är offline 
ska visas i chattkontaktlistan.

Färg, egna medd. – Välj färgen på de chattmeddelanden 
du skickar.

Färg, mottagna medd. – Välj färgen på de 
chattmeddelanden du tar emot.

Signal för chatt – Ändra den signal som spelas när du får 
ett nytt chattmeddelande.

Söka efter chattgrupper och 
användare
Om du vill söka efter grupper väljer du Val > Sök i vyn 
Chattgrupper. Du kan söka efter Gruppnamn, Ämne och 
Medlemmar (användar-ID).

Om du vill söka efter användare väljer du Val > 
Ny chattkontakt > Sök från servern i vyn 
Chattkontakter. Du kan söka efter Användarens namn, 
Användar-ID, Telefonnummer och E-postadress.

Delta i chattgrupper
I vyn Chattgrupper finns en lista över chattgrupper som du 
har sparat eller deltar i.

Om du vill delta i en sparad chattgrupp trycker du på .

Om du vill lämna chattgruppen väljer du Val > Lämna 
chattgrupp.

Chatt
När du har gått med i en chattgrupp kan du visa de 
meddelanden som utväxlas i gruppen och skicka egna 
meddelanden.

När du vill skicka ett meddelande skriver du meddelandet 
i redigeringsfältet och trycker på .

Om du vill skicka ett privat meddelande till en deltagare 
väljer du Val > Sänd privatmedd..

Om du vill svara på ett privat meddelande du har fått väljer 
du meddelandet och sedan Val > Svara.
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Om du vill bjuda in chattkontakter som är online att gå 
med i en chattgrupp väljer du Val > Sänd inbjudan.

Om du vill blockera meddelanden från vissa deltagare 
väljer du Val > Blockeringsalt..

Spela in chatt
Om du vill spela in meddelanden som utväxlas under en 
konversation eller medan du deltar i en chattgrupp, väljer 
du Val > Spela in konv.. När du vill sluta spela in väljer du 
Val > Stoppa inspelning. Om du vill visa inspelad chatt 
väljer du Sparade konv. i huvudvyn.

Visa och starta konversationer
I vyn Konversationer visas en lista över deltagare 
i enskilda konversationer som du har en pågående 
konversation med. Pågående konversationer stängs 
automatiskt när du avslutar Chatt.

Om du vill se en konversation bläddrar du till en deltagare 
och trycker på .

Om du vill fortsätta konversationen skriver du ett 
meddelande och trycker på .

Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga 
konversationen väljer du Tillbaka. Om du vill avsluta 
konversationen väljer du Val > Avsluta konv..

Om du vill börja en ny konversation väljer du Val > 
Ny konversation.

Om du vill spara en konversationsdeltagare i listan över 
chattkontakter, väljer du Val > Lägg till i Chattkont..

Om du vill skicka automatiska svar på inkommande 
meddelanden väljer du Val > Slå på autosvar. 
Du kan fortfarande ta emot meddelanden.

Chattkontakter
I vyn Chattkontakter kan du hämta listor med 
chattkontakter från servern eller lägga till en ny 
chattkontakt i en kontaktlista. När du loggar in på 
servern hämtas och visas automatiskt den lista med 
chattkontakter som tidigare användes.

Chattserverinställningar
Välj Val > Inställningar > Serverinställningar. Du kan få 
inställningarna i ett SMS från tjänstleverantören. Du får 
ditt användar-ID och lösenord från tjänstleverantören när 
du registrerar dig för tjänsten. Om du inte vet vilket 
användar-ID eller lösenord du har, frågar du din 
tjänstleverantör.

Servrar – Visa en lista över alla angivna chattservrar.
5



Ch
at

t

6

Standardserver – Ändra den chattserver som du vill 
ansluta till.

Inloggn.typ för Chatt – Om du vill logga in automatiskt 
när du startar Chatt väljer du Vid programstart.

Om du vill lägga till en ny server i din lista med chattservrar 
väljer du Servrar > Val > Ny server. Ange följande 
inställningar:

Servernamn – Namnet på chattservern.

Anv. kopplingspunkt – Den kopplingspunkt som 
ska användas för att ansluta till servern.

Webbadress – Serverns URL-adress.

Användar-ID – Ditt användar-ID.

Lösenord – Ditt lösenord.
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