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servicii care oferã serviciul de 
i introduce setãrile manual. 
hat”, la pag. 6.

un server de chat
 serverul de chat în uz, deschideþi 
ni > Conectare. Pentru 

 chat în uz ºi a memora servere 
i „Setãri server chat”, la pag. 6.
 utilizator ºi parola ºi apãsaþi 
ntru a vã conecta. Numele de 
tru serverul de chat sunt oferite 
ii.
, selectaþi Opþiuni > 

tãrilor chat
i > Preferinþe ºi din 

fiºat numai dacã serverul 
entru a introduce un 
Mesaje chat 
Serviciul de mesaje chat (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.

Sunt disponibile urmãtoarele opþiuni:

Conversaþii — pentru a porni sau a continua o conversaþie 
cu un utilizator de chat

Contacte Chat — pentru a crea, a edita sau a vizualiza 
starea de conectare a contactelor de chat

Grupuri Chat — pentru a porni sau a continua 
o conversaþie de grup cu mai mulþi utilizatori de chat

Chaturi înreg. — pentru a vizualiza o sesiune de chat 
anterioarã, pe care aþi memorat-o

Setãri chat
Pentru a accesa serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi, 
trebuie sã aveþi setãrile corespunzãtoare. Setãrile pot fi 
preconfigurate pe aparat sau le puteþi recepþiona într-un 

mesaj de la furnizorul de 
chat. De asemenea, puteþ
Consultaþi „Setãri server c

Conectarea la 
1 Pentru a vã conecta la

Chat ºi selectaþi Opþiu
a schimba serverul de
de chat noi, consultaþ

2 Introduceþi numele de
tasta de parcurgere pe
utilizator ºi parola pen
de furnizorul de servic

3 Pentru a vã deconecta
Deconectare.

Modificarea se
Selectaþi Opþiuni > Setãr
urmãtoarele opþiuni:

Utilizaþi nume în grup (a
acceptã grupuri chat) — P
pseudonim, selectaþi Da.
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mbaþi sunetul care se aude 
i un mesaj chat nou.

urilor ºi 
hat

în ecranul Grupuri Chat, selectaþi 
eþi cãuta dupã Nume grup, 
e utilizator).

ri, în ecranul Contacte Chat, 
tact Chat nou > Cãutare în 
ã Nume utilizator, Identitate 
on ºi Adresã e-mail.

grupuri chat
t se afiºeazã o listã a grupurilor 
care faceþi parte în prezent.

i grup chat memorat, apãsaþi tasta 

chat, selectaþi Opþiuni > Pãrãsire 
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at Afiº. disponibilit. mea — Pentru a permite celorlalþi 

sã vadã dacã sunteþi conectat, selectaþi Ptr. toate 
contactele.

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.

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.

Afiºare info. datã/orã — Pentru a vizualiza data ºi ora 
mesajelor chat în conversaþii, selectaþi Da.

Ton alertã Chat — Schi
atunci când recepþionaþ

Cãutarea grup
utilizatorilor c
Pentru a cãuta grupuri, 
Opþiuni > Cãutare. Put
Subiect ºi Membri (num

Pentru a cãuta utilizato
selectaþi Opþiuni > Con
server. Puteþi cãuta dup
utilizator, Numãr telef

Alãturarea la 
În ecranul Grupuri Cha
chat memorate sau din 

Pentru a vã alãtura unu
de parcurgere.

Pentru a pãrãsi un grup 
grup Chat.
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iniþierea 

 afiºeazã o listã cu participanþii 
n curs. Conversaþiile în curs sunt 
nd ieºiþi din aplicaþia Chat.

rsaþie, mergeþi la un participant 
gere.

saþia, scrieþi mesajul ºi apãsaþi 

 conversaþii fãrã a închide 
poi.

þia, selectaþi Opþiuni > 

þie nouã, selectaþi Opþiuni > 

icipant la conversaþie în lista de 
pþiuni > Adãug. la cont. Chat.

acte Chat, puteþi prelua liste de 
r sau puteþi adãuga un contact 
ontacte. Când vã conectaþi la 
tilizatã anterior este preluatã 
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 
editorului de mesaje ºi apãsaþi tasta de parcurgere.

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, mergeþi la participant în ecranul 
Conversaþii ºi Contacte Chat, apoi 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 
conversaþiilor
În ecranul Conversaþii se
cu care aveþi conversaþii î
închise automat atunci câ

Pentru a vizualiza o conve
ºi apãsaþi tasta de parcur

Pentru a continua conver
tasta de parcurgere.

Pentru a reveni la lista de
conversaþia, selectaþi Îna

Pentru a închide conversa
Terminare convers..

Pentru a porni o conversa
Conversaþie nouã.

Pentru a memora un part
contacte chat, selectaþi O

Contacte chat
În ecranul principal Cont
contacte chat de la serve
chat nou într-o listã de c
server, lista de contacte u
automat de la server.
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sa URL a serverului chat

identitatea de utilizator
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Selectaþi Opþiuni > Setãri. Setãrile pot fi preconfigurate 
pe aparat sau le puteþi recepþiona într-un mesaj de la 
furnizorul de servicii care oferã serviciul de 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. Sunt disponibile urmãtoarele 
setãri:

Preferinþe — pentru a vã modifica setãrile de chat

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 — adre

Identitate utilizator — 

Parolã — parola de cone


