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אין אחריות
יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או 
ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על 

זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג 
שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או 

 בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. 
על-ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, 

מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם 
ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן 

משתמע, לרבות )אך לא רק( אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, 
או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות 

אחרות כלשהן של צד-שלישי.
Nokia 2007 © .  כל הזכויות שמורות. 

Nseries , Nokia Connecting People , Nokia ו-N76 הם סימנים מסחריים או סימנים 
מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים 

להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.
Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים 

בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.
בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות 

מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים 
מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

ייתכן שההתקן שברשותך כולל סימניות או קישורים מוגדרים-מראש עבור אתרי אינטרנט של 
גורמי צד-שלישי. בנוסף, ייתכן שתוכל לגשת לאתרים אחרים של גורמי צד-שלישי באמצעות 
ההתקן. אתרים של גורמי צד-שלישי אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אתרים 

אלה ולא נושאת באחריות כלשהי לגביהם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט 
באמצעי זהירות בנוגע לאבטחה או לתוכן.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" )as is(. מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, 
לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת 
 NOKIA .לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה

שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.
הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. 

.Nokia לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של
פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS או בתאימות 

ההתקנים ובתבניות התוכן הנתמכות. ייתכן שיחולו חיובים נפרדים עבור שירותים מסוימים.
לקבלת מידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך, עיין במדריך למשתמש.
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חיתוו לשות צ'אט
להתחברות לשרת הצ'אט, פתח את צטאט ובחר 

אפשוויות < כניסה. לשינוי שרת הצ'אט שנמצא בשימוש 
ולשמירת שרתי צ'אט חדשים, ראה 'הגדרות של שרת 

הודעות מיידיות )צ'אט(', בעמוד 5.
הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך ולחץ על  כדי 
להיכנס. תקבל את מזהה המשתמש ואת הסיסמה עבור שרת 

הצ'אט מספק השירות שלך.
ליציאה, בחר אפשוויות < ניתוק.

שינוי הגדוות הצ'אט
בחר אפשוויות < הגדוות < הגדוות צ'אט ומבין 

האפשרויות הבאות:

שימוש תכינוי )מוצג רק אם קבוצות צ'אט נתמכות על-ידי 
השרת(—להזנת כינוי, בחר כן.

הצג זמינות שלי—כדי לאפשר לאחרים לראות אם אתה 
נמצא במצב מקוון, בחר לכולם.

לאפשו הודעות מאת—כדי לאפשר הודעות מכולם, בחר הכל.

לאפשו הזמנות מאת—כדי לאפשר הזמנות רק מאנשי 
קשר צ'אט שלך, בחר אנשי קשו צ'אט תלתד. הזמנות 

 1

 2

 3

צ'אטצהעתות הודעות מיידיות )צ'אט(   
לחץ על  ובחר יישומים < מדיה < צטאט.

צ'אט )שירות רשת( מאפשר לך לנהל שיחות עם אנשים 
אחרים באמצעות הודעות מיידיות ולהצטרף לקבוצות דיון 

)קבוצות צ'אט( של נושאים ספציפיים. ספקי שירותים שונים 
מציעים שרתי צ'אט, שאליהם באפשרותך להיכנס לאחר 

הרשמה לשירות צ'אט. התכונות הנתמכות עשויות להיות 
שונות בין ספקי השירות.

בחר שיחות כדי להתחיל או להמשיך שיחה עם משתמש צ'אט; 
אנשי קשו צ'אט כדי ליצור, לערוך או להציג את המצב המקוון 

של אנשי קשר צ'אט שלך; קתוצות צ'אט כדי להתחיל או להמשיך 
שיחה קבוצתית עם משתמשי צ'אט מרובים; או צ'אטים מוקלטים 

כדי להציג את ההודעות המיידיות הקודמות ששמרת.

קתלת הגדוות צ'אט
עליך לשמור את ההגדרות כדי לגשת לשירות שבו 

ברצונך להשתמש. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת 
טקסט מיוחדת מספק השירות שמציע את שירות הצ'אט. 

באפשרותך להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'הגדרות 
של שרת הודעות מיידיות )צ'אט(', בעמוד 5.
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צ'אט נשלחות על-ידי אנשי קשר צ'אט שרוצים לצרף אותך צט
לקבוצות שלהם.

מהיוות גלילת הודעה—בחר את המהירות שבה יוצגו 
הודעות חדשות.

מיון אנשי קשו צ'אט—בחר את אופן מיון אנשי קשר צ'אט 
שלך: אלפתיתי או לפי מצת מקוון.

ויענון זמינות—לבחירת אופן עדכון המידע אודות מצבם 
המקוון או הלא מקוון של אנשי קשר צ'אט שלך, בחר 

אוטומטי או ידני.

אנשי קשו לא מקוונים—בחר אם אנשי קשר צ'אט במצב 
לא מקוון יוצגו ברשימה של אנשי קשר צ'אט.

צתע הודעה אישית—בחר את צבע ההודעות המיידיות 
שאתה שולח.

צתע הוד' שהתקתלה—בחר את צבע ההודעות המיידיות 
שאתה מקבל.

צליל התואה צ'אט—שנה את הצליל שיושמע בעת קבלת 
הודעה מיידית חדשה.

חיפוש אחו קתוצות ומשתמשי צ'אט
לחיפוש אחר קבוצות, בתצוגה קתוצות צ'אט, בחר 

אפשוויות < חיפוש. ניתן לחפש לפי שם קתוצה, נושא 
וחתוים )מזהה משתמש(.

לחיפוש אחר משתמשים, בתצוגה אנשי קשו צ'אט, בחר 
אפשוויות < איש קשו צ'אט חדש < חיפוש תאמצעות 

השות. ניתן לחפש לפי שם המשתמש, מזהה משתמש, 
מספו טלפון וכתותת דואו אלקטווני.

הצטופות לקתוצות צ'אט
התצוגה קתוצות צ'אט מציגה רשימה של קבוצות הצ'אט 

ששמרת או שהצטרפת אליהן.

. להצטרפות לקבוצת צ'אט שנשמרה, לחץ על 

 ליציאה מקבוצת הצ'אט, בחר אפשוויות < 
יציאה מקתוצת צ'אט.

העתות הודעות מיידיות )צ'אט(
לאחר הצטרפות לקבוצת צ'אט, באפשרותך להציג את 

 ההודעות שמועברות בין המשתמשים ולשלוח 
הודעות משלך.

לשליחת הודעה, כתוב את ההודעה בשדה עורך ההודעה 
. ולחץ על 

לשליחת הודעה פרטית למשתתף, בחר אפשוויות < 
שליחת הודעה פוטית.

למענה להודעה פרטית שנשלחה אליך, בחר את ההודעה 
ובחר אפשוויות < מענה.
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צט להזמנת אנשי קשר צ'אט שנמצאים במצב מקוון להצטרף 
לקבוצת הצ'אט, בחר אפשוויות < שליחת הזמנה.

 למניעת קבלה של הודעות ממשתתפים מסוימים, בחר 
אפשוויות < אפשוויות חסימה.

הקלטת שיחות צ'אט
להקלטת ההודעות שמועברות בין משתתפים במהלך 

שיחה או לאחר הצטרפות לקבוצת צ'אט, בחר אפשוויות < 
הקלטת שיחת צ'אט. להפסקת ההקלטה, בחר אפשוויות 
< הפסקת הקלטה. להצגת הצ'אטים המוקלטים, בתצוגה 

הראשית בחר צ'אטים מוקלטים.

תצוגה והתחלה של שיחות
התצוגה שיחות מציגה רשימה של המשתתפים בשיחה 
שמשוחחים איתך שיחה פעילה. שיחות פעילות נסגרות 

באופן אוטומטי בעת יציאה מהצטאט.

. להצגת שיחה, גלול אל משתתף ולחץ על 

. כדי להמשיך בשיחה, כתוב את ההודעה ולחץ על 

לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר 
חזוה. לסגירת השיחה, בחר אפשוויות < סיום שיחה.

להתחלת שיחה חדשה, בחר אפשוויות < שיחה חדשה.

לשמירה של משתתף בשיחה באנשי קשר צ'אט שלך, בחר 
אפשוויות < הוספה לאנ' קשו צ'אט.

לשליחת מענה אוטומטי להודעות נכנסות, בחר אפשוויות < 
הפעלת מענה אוטומטי. עדיין באפשרותך לקבל הודעות.

אנשי קשו צ'אט
בתצוגה אנשי קשו צ'אט, ניתן לאחזר רשימות אנשי קשר 
צ'אט או להוסיף איש קשר צ'אט חדש לרשימת אנשי קשר. 

בעת כניסה לשרת, רשימת אנשי קשר צ'אט שהייתה 
בשימוש קודם לכן מאוחזרת באופן אוטומטי מהשרת.

הגדוות של שות הודעות מיידיות
בחר אפשוויות < הגדוות < הגדוות שות. אתה עשוי 

לקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות 
שמציע את שירות הצ'אט. תקבל את מזהה המשתמש ואת 

הסיסמה מספק השירות שלך כאשר תירשם לשירות. אם 
אינך יודע מהם מזהה המשתמש או הסיסמה שלך, פנה 

לספק השירות.

שותים—הצג רשימה של כל שרתי הצ'אט המוגדרים.

 שות תתויות מחדל—שנה את שרת הצ'אט שאליו 
ברצונך להתחבר.
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סוג התחתוות צ'אט—להתחברות אוטומטית בעת התחלה צט
של צטאט, בחר עם אתחול היישום.

להוספת שרת חדש לרשימת שרתי הצ'אט, בחר שותים < 
אפשוויות < שות חדש. הזן את ההגדרות הבאות:

שם שות—השם עבור שרת הצ'אט

נקודת גישה תשימוש—נקודת הגישה שבה ברצונך 
להשתמש עבור השרת

כתותת URL—כתובת ה-URL של שרת הצ'אט

מזהה משתמש—מזהה המשתמש שלך

סיסמה—הסיסמה שלך
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