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Druk op  en selecteer Toepass. > Media > Chatten.

Chatten (netwerkdienst) houdt in dat u met andere 
mensen kunt communiceren via chatberichten, en 
deelnemen aan discussieforums (chatgroepen) over 
specifieke onderwerpen. Diverse serviceproviders 
onderhouden compatibele chatservers waarbij u zich 
kunt aanmelden wanneer u zich voor een chatservice 
hebt geregistreerd. Serviceproviders ondersteunen hun 
functies niet allemaal op dezelfde manier.

Kies Gesprekken om een conversatie met een 
chatgebruiker te starten of voort te zetten; Chatcontacten 
om de online status van uw chatcontacten te maken, 
te bewerken of te bekijken; Chatgroepen om een 
groepsconversatie met meerdere chatgebruikers te starten 
of voort te zetten; of Opgen. chats om een vorige 
opgeslagen chatsessie te bekijken.

Chatinstellingen ontvangen
U moet de instellingen opslaan om toegang te 
krijgen tot de dienst die u wilt gebruiken. U kunt de 
instellingen ontvangen in een speciaal SMS-bericht 
van de serviceprovider die de chatdienst levert. 

U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. 
Zie ‘Instellingen voor de chatserver’ op pag. 6.

Verbinding maken met 
een chatserver
1 Open Chatten en kies Opties > Aanmelden als 

u verbinding wilt maken met de gebruikte chatserver. 
Zie ‘Instellingen voor de chatserver’ op pag. 6 als 
u de gebruikte chatserver wilt wijzigen en nieuwe 
chatservers wilt opslaan.

2 Voer uw gebruikers-id en wachtwoord in en 
druk op  om u aan te melden. U ontvangt de 
gebruikers-id en het wachtwoord voor de chatserver 
van uw serviceprovider.

3 Kies Opties > Afmelden om u af te melden.

Chatinstellingen wijzigen
Selecteer Opties > Instellingen > Chatinstellingen en 
maak een keuze uit de volgende opties:
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Schermnaam gebr. (wordt alleen weergegeven als de 
server chatgroepen ondersteunt)—Kies Ja als u een 
bijnaam wilt invoeren.

Mijn beschikb. weergvn—Kies Voor iedereen als anderen 
mogen zien dat u online bent.

Berichten toestaan van—Kies Alle als u berichten van 
iedereen toelaat.

Uitnodigingn toest. van—Kies Alleen chatcontctn als 
u alleen uitnodigingen toelaat van uw chatcontacten. 
Chatuitnodigingen worden verzonden door chatcontacten 
die willen dat u deelneemt aan hun groepen.

Schuifsnelh. bericht—Selecteer de snelheid waarmee 
nieuwe berichten worden weergegeven.

Sorteer chatcontactn—Selecteer hoe uw chatcontacten 
worden gesorteerd: Alfabetisch of Op online status.

Beschikb. aut. laden—Kies Automatisch of Handmatig 
om op te geven hoe u informatie wilt bijwerken over de 
online of offline status van chatcontacten.

Offline contacten—Selecteer of chatcontacten met een 
offline status in de lijst met chatcontacten worden 
weergegeven.

Kleur eigen berichten—Selecteer de kleur van de 
chatberichten die u verzendt.

Kleur ontv. berichten—Selecteer de kleur van de 
chatberichten die u ontvangt.

Chatsignaaltoon—Verander de toon die wordt afgespeeld 
wanneer u een nieuw chatbericht ontvangt.

Chatgroepen en – gebruikers 
zoeken
Ga naar de weergave Chatgroepen en selecteer Opties > 
Zoeken als u groepen wilt zoeken. U kunt zoeken 
op Groepsnaam, Onderwerp en op Deelnemers 
(gebruikers-id).

Ga naar Chatcontacten en selecteer Opties > Nieuw 
chatcontact > Zoeken vanaf server als u gebruikers 
wilt zoeken. U kunt zoeken op Gebruikersnaam, 
Gebruikers-ID, Telefoonnummer en op E-mailadres.

Deelnemen aan chatgroepen
In de weergave Chatgroepen ziet u een lijst met 
de chatgroepen die u hebt opgeslagen of waaraan 
u deelneemt.

Druk op  om lid te worden van een opgeslagen 
chatgroep.

Kies Opties > Chatgroep verlaten als u de chatgroep 
wilt verlaten.



Ch
at

te
n
Chatten

Wanneer u deelneemt aan een chatgroep, kunt u de 
berichten lezen die daar worden uitgewisseld, en kunt 
u zelf berichten versturen.

Als u een bericht wilt verzenden, schrijft u het bericht in 
het berichtbewerkingsveld en drukt u op .

Kies Opties > Privéber. verz. als u een privé-bericht naar 
een deelnemer wilt versturen.

Als u een privé-bericht wilt beantwoorden dat naar 
u is gestuurd, selecteert u het bericht en kiest u Opties > 
Beantwoorden.

Kies Opties > Uitnod. verzenden als u chatcontacten 
die online zijn, wilt uitnodigen om deel te nemen aan 
de chatgroep.

Kies Opties > Blokkeeropties als u van bepaalde 
deelnemers geen berichten meer wilt ontvangen.

Chats opnemen
Kies Opties > Chat opnemen als u de berichten wilt 
opnemen die worden uitgewisseld tijdens een conversatie 
of wanneer u deelneemt aan een chatgroep. Selecteer 
Opties > Opname stoppen als u de opname wilt stoppen. 
Ga naar de hoofdweergave en kies Opgen. chats om de 
opgenomen chats te bekijken.

Conversaties weergeven 
en starten
In de weergave Gesprekken ziet u een lijst met de 
deelnemers met wie u een actieve conversatie voert. 
Actieve conversaties worden automatisch beëindigd 
wanneer u Chatten afsluit.

Als u een conversatie wilt bekijken, bladert u naar een 
deelnemer en drukt u op .

Als u de conversatie wilt voortzetten, schrijft u uw bericht 
en drukt u op .

Kies Terug om naar de lijst met conversaties terug te gaan 
zonder de conversatie te sluiten. Kies Opties > Gesprek 
beëindigen om de conversatie te sluiten.

Kies Opties > Nieuw gesprek om een nieuwe conversatie 
te starten.

Kies Opties > Toev. aan chatcont. om een deelnemer aan 
een conversatie op te slaan als een van uw chatcontacten.

Kies Opties > Autom. antw. aan als u inkomende 
berichten automatisch wilt beantwoorden. U kunt gewoon 
berichten blijven ontvangen.
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Chatcontacten
In de weergave Chatcontacten kunt u lijsten met 
chatcontacten van de server ophalen of een nieuw 
chatcontact aan een lijst met contacten toevoegen. 
Wanneer u zich bij de server aanmeldt, wordt automatisch 
de eerder gebruikte lijst met chatcontacten van de server 
opgehaald.

Instellingen voor de chatserver
Selecteer Opties > Instellingen > Serverinstellingen. 
U kunt de instellingen ontvangen in een speciaal SMS-
bericht van de serviceprovider die de chatdienst levert. 
U ontvangt de gebruikers-id en het wachtwoord van uw 
serviceprovider wanneer u zich voor de dienst registreert. 
Als u uw gebruikers-id of wachtwoord niet kent, neemt 
u contact op met de serviceprovider.

Servers—Een lijst met alle gedefinieerde chatservers 
weergeven.

Standaardserver—Een andere chatserver opgeven 
waarmee u verbinding wilt maken.

Login-type chat—Als u zich automatisch wilt aanmelden 
wanneer u Chatten start, kiest u Bij start toep.

Kies Servers > Opties > Nieuwe server als u een nieuwe 
server aan de lijst met chatservers wilt toevoegen. 
Voer de volgende instellingen in:

Servernaam—De naam van de chatserver.

Toegpnt in gebruik—Het toegangspunt dat u voor de 
server wilt gebruiken.

Webadres—Het URL-adres van de chatserver.

Gebruikers-ID—Uw gebruikers-id.

Wachtwoord—Uw aanmeldingswachtwoord.
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