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de MI
igurações para acessar o serviço 
s configurações podem estar 
ispositivo ou você poderá 
gem da operadora que oferece o 
m pode digitar as configurações. 
o servidor de MI", página 6.

rvidor MI
idor MI que está sendo utilizado, 
ções > Fazer login. Para alterar 
 salvar novos servidores de MI, 
es do servidor de MI", página 6.

e a senha e pressione a tecla de 
login. A ID do usuário e a senha 
ão obtidas junto à operadora.

cione Opções > Fazer logout.
Mensagens instantâneas 
Nota: Funções dependentes de disponibilidade e 
sujeitas a variações de acordo com a operadora ou 
provedor de serviços utilizado.

As mensagens instantâneas (MI) (serviço de rede) permitem 
que você converse com outras pessoas utilizando mensagens 
instantâneas e participe de fóruns de discussão (grupos de 
MI) com tópicos específicos. Diversas operadoras mantêm 
servidores de MI compatíveis nos quais você pode efetuar 
login depois de se registrar em um serviço de MI. As 
operadoras podem se diferenciar no suporte para recursos.

As seguintes opções estão disponíveis:
Conversações — para iniciar ou continuar uma conversa 
com um usuário de MI

Contatos de MI — para criar, editar ou visualizar o status 
on-line dos seus contatos de MI

Grupos do MI — para iniciar ou continuar uma conversa de 
grupo com vários usuário de MI

B-papos regist. — para visualizar uma sessão de mensagens 
instantâneas anterior salva por você

Configurações 
É necessário salvar as conf
que você deseja utilizar. A
pré-configuradas no seu d
recebê-las em uma mensa
serviço de MI. Você també
Consulte "Configurações d

Conectar ao se
1 Para se conectar ao serv

abra MI e selecione Op
o servidor MI em uso e
consulte "Configuraçõ

2 Digite a ID do usuário 
navegação para fazer 
para o servidor de MI s

3 Para fazer logout, sele
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 selecione a cor das mensagens 

 — para visualizar a data e a hora 
neas nas conversas, selecione Sim.

ltere o toque reproduzido quando 
ensagem instantânea.

rios e grupos de MI
sualização Grupos de MI, selecione 
ível procurar por Nome do grupo, 
o usuário).

exibição Contatos de MI, selecione 
 de MI > Buscar no servidor. 
Nome do usuário, ID do usuário, 
ndereço de e-mail.

rupos de MI
e MI exibe uma lista dos grupos de 
ocê está participando.

upo de MI salvo, pressione a tecla 

e MI, selecione Opções > Sair do 
Modificar as configurações de MI
Selecione Opções > Configurações > Preferências e escolha 
uma das seguintes opções:

Usar nome exib. tela (exibido somente se o servidor suportar 
grupos de MI) — para digitar um apelido, selecione Sim.

Mostrar minha dispon. — para permitir que os outros usuários 
o vejam quando estiver on-line, selecione Para todos.

Permitir mensagens de — para permitir mensagem de todos, 
selecione Todos.

Permitir convites de — para permitir convites apenas dos 
seus contatos de MI, selecione Só contatos de MI. Os convites 
de MI são enviados pelos contatos de MI que desejam que 
você participe de seus grupos.

Ordenar contatos MI — selecione como os contatos de MI 
são classificados: Alfabética ou Status on-line.

Rec. disponibilidade — para selecionar o modo como as 
informações sobre o status on-line ou off-line dos contatos 
de MI devem ser atualizadas, selecione Automaticamente 
ou Manualmente.

Contatos off-line — selecione se os contatos de MI com 
status off-line serão exibidos na lista de contatos de MI.

Cor própria mensagem— selecione a cor das mensagens 
instantâneas enviadas.

Cor de mens. recebida—
instantâneas recebidas.

Mostrar info. data/hora
das mensagens instantâ

Sinal de alerta de MI— a
você recebe uma nova m

Procurar usuá
Para buscar grupos, na vi
Opções > Buscar. É poss
Tópico e Membros (ID d

Para buscar usuários, na 
Opções > Novo contato
É possível pesquisar por 
Número do telefone e E

Participar de g
A visualização Grupos d
MI salvos ou dos quais v

Para participar de um gr
de navegação.

Para sair de um grupo d
grupo do MI.
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conversações
ma lista dos participantes com os 

o. As conversações em andamento 
amente quando você sai do MI.

, vá até um participante e 
ação.

, escreva sua mensagem e 
ação.

nversas sem fechar a conversa, 

cione Opções > Encerrar convers..

versa, selecione Opções > 

de uma conversa nos contatos de 
dic. à lista cont. MI.

I
de MI, é possível recuperar listas 
do servidor ou adicionar um novo 
a lista de contatos. Quando você 

a lista de contatos de bate-papo 
rá recuperada automaticamente.
Mensagens instantâneas
Depois de entrar em um grupo de MI, você poderá ver as 
mensagens que estão sendo trocadas no grupo e enviar 
suas próprias mensagens.

Para enviar uma mensagem, escreva o texto no campo do 
editor de mensagem e pressione a tecla de navegação.

Para enviar uma mensagem particular para um participante, 
selecione Opções > Enviar mens. partic..

Para responder a uma mensagem particular recebida, 
selecione a mensagem e Opções > Responder.

Para convidar contatos de MI que estão on-line para participar 
do grupo de MI, selecione Opções > Enviar convite.

Para impedir o recebimento de mensagens de determinados 
participantes, vá até o participante na tela de Conversações 
e Contatos de MI e selecione Opções > Opções de bloqueio.

Gravar bate-papos
Para gravar as mensagens trocadas durante uma conversa 
ou enquanto você participa de um grupo de MI, selecione 
Opções > Gravar bate-papo. 

Para interromper a gravação, selecione Opções > 
Interr. gravação.

Para exibir os bate-papos gravados, na tela principal, 
selecione B-papos regist..

Exibir e iniciar 
A tela Conversações exibe u
quais você está conversand
são encerradas automatic

Para ver uma conversação
pressione a tecla de naveg

Para continuar a conversa
pressione a tecla de naveg

Para retornar à lista de co
selecione Voltar.

Para fechar a conversa, sele

Para iniciar uma nova con
Nova conversação.

Para salvar o participante 
MI, selecione Opções > A

Contatos de M
Na visualização Contatos 
de contatos de bate-papo 
contato de bate-papo a um
efetuar login no servidor, 
utilizada anteriormente se



M
en

sa
ge

ns
 in

st
an

tâ
ne

as

6

ra fazer o login automaticamente 
selecione Ativ. aplic. iniciar.

servidor à lista dos servidores MI, 
pções > Novo servidor. Digite as 

:

ome do servidor de bate-papo

o ponto de acesso que você deseja 

ereço URL do servidor MI.

ificação do usuário

 login
Configurações do servidor de MI
Selecione Opções > Configurações. As configurações 
podem estar pré-configuradas no seu dispositivo ou você 
poderá recebê-las em uma mensagem da operadora que 
oferece o serviço de MI. A ID do usuário e a senha são 
fornecidos pela operadora quando você se registra no 
serviço. Se você não souber a ID do usuário ou a senha, 
entre em contato com a operadora. As seguintes opções 
estão disponíveis:

Preferências — para modificar suas configurações de MI

Servidores— para exibir uma lista de todos os servidores de 
MI definidos

Servidor padrão— para alterar o servidor de MI ao qual 
você deseja se conectar

Tipo de login de MI— pa
quando você iniciar MI, 

Para adicionar um novo 
selecione Servidores > O
seguintes configurações

Nome do servidor — o n

Ponto acesso em uso — 
usar para o servidor.

Endereço Web — o end

ID do usuário — a ident

Senha — a sua senha de
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