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ak programozva a készüléken, 
lgáltatás szolgáltatójától 
. A beállításokat kézzel is 
gõszerver beállításai”, 6. oldal.

evegõszerverhez
ást biztosító szerverhez történõ 
k meg a Csevegés alkalmazást, 
iók > Bejelentkezés 
lt csevegõszerver 
evegõszerverek mentésérõl lásd: 
llításai”, 6. oldal.
azonosítónkat és jelszavunkat, 
nyomjuk meg a vezérlõgombot. 
 felhasználóazonosítót és 
tól kapjuk meg.
asszuk az Opciók > 
ntot.
Csevegés 
A csevegés olyan hálózati szolgáltatás, amely azonnali 
üzenetváltásával másokkal folytatott beszélgetést, 
valamint meghatározott témájú vitafórumokban 
(csevegõcsoportokban) való részvételt tesz lehetõvé. 
Számos szolgáltató tart fenn kompatibilis 
csevegõszervereket, amelyekre bejelentkezhetünk, 
ha elõzõleg regisztráltuk magunkat a szolgáltatásnál. 
A szolgáltatók általában más-más szolgáltatásokat 
kínálnak.

A következõ lehetõségek állnak rendelkezésre:

Beszélgetések –beszélgetés indítása vagy folytatása 
egy csevegõfelhasználóval.

Csevegõpart. –csevegõpartnerek létrehozása, 
szerkesztése vagy online állapotuk megtekintése.

Cs.csoportok –csoportos beszélgetés indítása vagy 
folytatása több csevegõfelhasználóval.

Rögz. csev.-ek –egy korábban mentett beszélgetés 
megtekintése.

Csevegési beállítások
A használni kívánt szolgáltatás eléréséhez menteni kell 
a telefonban a szükséges beállításokat. A beállítások 

esetleg már elõre be vann
vagy azokat a csevegõszo
kaphatjuk meg üzenetben
beírhatjuk. Lásd: „A cseve

Kapcsolódás cs
1 A csevegési szolgáltat

kapcsolódáshoz nyissu
majd válasszuk az Opc
menüpontot. A haszná
módosításáról és új cs
„A csevegõszerver beá

2 Adjuk meg felhasználó
és a bejelentkezéshez 
A csevegõszerverhez a
a jelszót a szolgáltató

3 A kijelentkezéshez vál
Kijelentkezés menüpo
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juk meg, hogy az offline állapotú 
ek-e a csevegõpartnerek listáján.

Kiválaszthatjuk a küldendõ 

–Kiválaszthatjuk a fogadott 

l. –Ha beszélgetés közben 
i a csevegõüzenetek dátumát 
 az Igen lehetõséget.

csevegõüzenet érkezésekor 
osítása.

rtok és felhasználók 

 Csevegõcsop. nézetben válasszuk 
etõséget. Kereshetünk a Csoport 

agok (felhasználóazonosító) 

z a Csevegõpart. nézetben 
j csevegõpartner > Keresés 

Kereshetünk a Felhasználó neve, 
elefonszám és az E-mail cím 
Cs
ev

eg
és A csevegési beállítások 

módosítása
Válasszuk az Opciók > Beállítások > Tulajdonságok 
parancsot, majd a következõ beállítások egyikét:

Csevegõnév haszn. (csak akkor látható, ha a szerver 
támogatja a csevegõcsoportokat) –Az Igen beállítást 
választva becenevet írhatunk be.

Saját jelenlét megjelen. –Ha azt szeretnénk, hogy mások 
lássák, amikor online üzemmódban vagyunk, válasszuk 
a Mindenkinek lehetõséget.

Üzenetek engedélyez. –Ha mindenkitõl fogadni kívánjuk 
az üzeneteket, válasszuk a Mindenkitõl lehetõséget.

Meghívások engedély. –Ha csak csevegõpartnereink 
meghívásait kívánjuk fogadni, válasszuk a Csak 
csevegõp.-tõl lehetõséget. A csevegési meghívásokat 
olyan partnerek küldik, akik szeretnék, ha csatlakoznánk 
a csevegõcsoportjukhoz.

Csev.partn. rendez. –Adjuk meg, hogy a készülék milyen 
módon rendezze a csevegõpartnereket: Betûrendbe vagy 
Online áll. szerint.

Elérhet. újratöltése –A csevegõpartnerekre vonatkozó 
adatok frissítési módjának megadásához válasszuk az 
Automatikus vagy a Kézi lehetõséget.

Offline partnerek –Ad
partnerek is megjelenjen

Saját üzenetek színe –
csevegõüzenet színét.

Kapott üzenetek színe 
csevegõüzenet színét.

Dát.-/idõinform. megje
szeretnénk megtekinten
és idõpontját, válasszuk

Csevegésjelzõhang –A 
hallható hangjelzés mód

Csevegõcsopo
keresése
Csoportok kereséséhez a
az Opciók > Keresés leh
neve, a Témakör és a T
alapján.

Felhasználók kereséséhe
válasszuk az Opciók > Ú
szerverrõl lehetõséget. 
a Felhaszn.azonosító, T
alapján.
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z online csevegõpartnereket 
szuk az Opciók > Meghívás 

l nem szeretnénk üzenetet kapni, 
pozzunk a résztvevõhöz, majd 
lasszuk az Opciók > Blokkolási 

e
egõcsoportban való részvétel 
ögzítéséhez válasszuk az 
tése lehetõséget. 

lasszuk az Opciók > Rögzítés 

gtekintéséhez a fõ nézetben 
k menüpontot.

egtekintése 

 látható azoknak 
akikkel beszélgetést folytatunk. 
l való kilépéskor az aktív 
san bezáródnak.
Csatlakozás csevegõcsoportokhoz
A Csevegõcsop. nézet megjeleníti a mentett 
csevegõcsoportokat, illetve azokat, amelyeknek 
tagjai vagyunk.

Mentett csevegõcsoporthoz történõ csatlakozáshoz 
nyomjuk meg a vezérlõgombot.

Csevegõcsoport elhagyásához válasszuk az Opciók > 
Csoport elhagyása lehetõséget.

Csevegés
Egy csevegõcsoportba való belépés után megtekinthetjük 
az ott váltott üzeneteket, és saját üzeneteket is 
küldhetünk.

Üzenet küldéséhez írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg 
a vezérlõgombot.

Ha az egyik résztvevõnek privát üzenetet szeretnénk 
küldeni, válasszuk az Opciók > Privát üz. küldése 
lehetõséget.

Nekünk küldött privát üzenetre úgy válaszolhatunk, hogy 
kijelöljük az üzenetet, és az Opciók > Válasz lehetõséget 
választjuk.

Ha szeretnénk meghívni a
a csevegõcsoportba, válas
küldése menüpontot.

Ha bizonyos résztvevõktõ
a Beszélgetések között la
Csevegõpart. nézetben vá
beállítás lehetõséget.

Csevegés rögzítés
A beszélgetés vagy a csev
közben váltott üzenetek r
Opciók > Csevegés rögzí

A rögzítés leállításához vá
leállítása menüpontot.

A rögzített csevegések me
válasszuk a Rögz. csev.-e

Beszélgetések m
és indítása
A Beszélgetések nézetben
a résztvevõknek a listája, 
A Csevegés alkalmazásbó
beszélgetések automatiku
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vegõszolgáltatást biztosító 
 meg egy üzenetben. 
t és a jelszót a szolgáltatótól 
ztrálunk a szolgáltatás eléréséhez. 
álói azonosítónkat vagy 
pcsolatba a szolgáltatóval. 
 állnak rendelkezésre:

egési beállítások módosítása.

 csevegõszerverek listájának 

nnak a csevegõszervernek 
ez csatlakozni szeretnénk.

ha a Csevegés indításakor 
tnénk jelentkezni, válasszuk 
tõséget.

k felvenni a csevegõszerverek 
erverek > Opciók > Új szerver 
 a következõ beállításokat:

õszerver neve.

 szerverhez használni kívánt 

rver URL-címe.

felhasználói azonosítónk.

hez használt jelszó.
Cs
ev

eg
és Beszélgetés megtekintéséhez lapozzunk egy résztvevõre, 

és nyomjuk meg a vezérlõgombot.

A beszélgetés folytatásához írjuk be üzenetünket, 
és nyomjuk meg a vezérlõgombot.

Ha a beszélgetés bezárása nélkül szeretnénk visszatérni 
a beszélgetések listájához, válasszuk a Vissza lehetõséget.

A beszélgetés bezárásához válasszuk az Opciók > Beszélg. 
befejezése lehetõséget.

Új beszélgetés indításához válasszuk az Opciók > 
Új beszélgetés menüpontot.

Ha a beszélgetés valamelyik résztvevõjét fel szeretnénk 
venni a csevegõpartnerek listájára, válasszuk az Opciók > 
Cs.part.-hez h.adás lehetõséget.

Csevegõpartnerek
A Csevegõpart. nézetben csevegõpartner-listákat 
tölthetünk le a szerverrõl, illetve új partnereket adhatunk 
a partnerlistához. Amikor bejelentkezünk a szerverre, 
automatikusan letöltõdik az utoljára használt 
csevegõpartner-lista.

A csevegõszerver beállításai
Válasszuk az Opciók > Beállítások lehetõséget. 
A beállításokat esetleg már gyárilag meghatározták 

a készüléken, vagy a cse
szolgáltatótól kaphatjuk
A felhasználói azonosító
kapjuk meg, amikor regis
Ha nem tudjuk felhaszn
jelszavunkat, lépjünk ka
A következõ beállítások

Tulajdonságok –a csev

Szerverek –a beállított
megtekintése.

Alapértelm. szerver –a
a módosítása, amelyikh

Csev.bejelent. típusa –
automatikusan be szere
az Alk. indításakor lehe

Ha új szervert szeretnén
listájára, válasszuk a Sz
lehetõséget. Adjuk meg

Szerver neve –a cseveg

Használt hozz. pont –a
hozzáférési pont.

Webcím –a csevegõsze

Felhaszn.azonosító –a 

Jelszó –a bejelentkezés


