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VÝLUKA ZÁRUKY
Aplikácie od tretích dodávateåov, dodané s va¹im prístrojom, mohli by» vytvorené 
a mô¾u by» vlastníctvom osôb alebo spoloèností, ktoré nie sú súèas»ou a nemajú 
vz»ah k spoloènosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva du¹evného 
vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhåadom k tomu spoloènos» Nokia 
nepreberá ¾iadnu zodpovednos» za podporu koncových u¾ívateåov a za funkènos» 
týchto aplikácií, ani za informácie, uvedené v aplikáciách alebo v týchto 
materiáloch. Spoloènos» Nokia neposkytuje ¾iadnu záruku na aplikácie tretích 
dodávateåov. POU®ÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ®E APLIKÁCIE SÚ 
POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOÅVEK DRUHU, ÈI U® 
VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚ©«AJÚ 
PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ÏALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ®E SPOLOÈNOS« NOKIA 
ANI JEJ DCÉRSKE ÈI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOÈNOSTI NEPOSKYTUJÚ ®IADNE 
UBEZPEÈENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE 
BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEÅNOSTI ALEBO 
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚÈEL, A TAKTIE® ®E APLIKÁCIE NEPORU©IA 
AKÉKOÅVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM 
ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.
© 2007 Nokia. V¹etky práva vyhradené.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 sú ochrannými znaèkami alebo 
registrovanými ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy 
produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými 
znaèkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov.
Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje 
právo meni» a zdokonaåova» ktorýkoåvek z produktov opísaných v tomto dokumente 
bez predchádzajúceho upozornenia.
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚ©«A PLATNÉ PRÁVO, SPOLOÈNOS« NOKIA 
ANI ®IADNY Z JEJ POSKYTOVATEÅOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOS« ZA 
AKÚKOÅVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOÅVEK VZNIKNUTÉ 
OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ©KODY.
V prístroji mô¾u by» vopred in¹talované zálo¾ky alebo odkazy na webové stránky 
tretích strán. Pomocou svojho mobilného prístroja sa mô¾ete dosta» aj na iné 
webové stránky tretích strán. Webové stránky tretích strán sú nezávislé od 
spoloènosti Nokia a spoloènos» Nokia ich nepodporuje ani za ne nepreberá 
zodpovednos». Ak sa takéto stránky rozhodnete nav¹tívi», buïte z håadiska 
bezpeènosti a obsahu obozretní.
OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ®IADNE 
ZÁRUKY AKÉHOKOÅVEK DRUHU, ÈI U® VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHÅADOM 
SPRÁVNOSTI, SPOÅAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, 

ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEÅNOSTI 
A VHODNOSTI NA URÈITÝ ÚÈEL, OKREM ZÁRUK, VY®ADOVANÝCH PRÍSLU©NÝMI 
PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI. SPOLOÈNOS« NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO 
KEDYKOÅVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT 
ZMENI« ALEBO STIAHNU« Z OBEHU.
Dostupnos» produktov, aplikácií a slu¾ieb pre produkty sa mô¾e lí¹i» v závislosti 
od regiónu. Informujte sa u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti 
jazykových verzií.
Niektoré funkcie závisia od SIM karty a/alebo siete, slu¾by MMS alebo kompatibility 
zariadení a podporovaných formátov obsahu. Niektoré slu¾by sa osobitne 
spoplatòujú.
Pozrite si pou¾ívatel’skú príruèku, v ktorej nájdete ïal¹ie dôle¾ité informácie 
o va¹om prístroji.
2. VYDANIE SK
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Chat –okam¾ité správy
Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Aplikácie > 
Médiá > Chat.

Aplikácia Okam¾ité správy (slu¾ba siete) umo¾òuje 
komunikáciu s inými åuïmi prostredníctvom okam¾itých 
správ a pripojenie sa do diskusných fór (IM skupiny) 
s urèitými témami. Rôzni poskytovatelia slu¾ieb udr¾iavajú 
kompatibilné IM servery, do ktorých sa mô¾ete po 
zaregistrovaní slu¾by IM prihlási». Jednotliví poskytovatelia 
slu¾ieb mô¾u podporova» rôzne funkcie.

Ak chcete zaèa» alebo pokraèova» v diskusii s jedným 
u¾ívateåom IM, vyberte polo¾ku Diskusie. Ak chcete 
vytvori», upravova» alebo si pozrie» stav on-line kontaktov 
IM, vyberte polo¾ku Chat. kontakty. Ak chcete zaèa» alebo 
pokraèova» v skupinovej diskusii s viacerými u¾ívateåmi IM, 
vyberte polo¾ku Chat. skupiny. Ak si chcete pozrie» 
predchádzajúce ulo¾ené diskusie prostredníctvom 
okam¾itých správ, vyberte polo¾ku Nahraté diskus..

Získanie nastavení IM
Ak chcete získa» prístup k po¾adovanej slu¾be, musíte 
nastavenia ulo¾i». Nastavenia mô¾ete získa» v ¹peciálnej 
textovej správe od poskytovateåa slu¾ieb, ktorý ponúka 

slu¾bu IM. Nastavenia mo¾no zada» aj manuálne. Pozrite 
si èas» „Nastavenia servera okam¾itých správ“, str. 6.

Pripojenie k IM serveru 
1 Ak sa chcete pripoji» k pou¾ívanému IM serveru, otvorte 

menu Chat a vyberte menu Voåby > Prihlási» sa. 
Ak chcete zmeni» pou¾ívaný IM server a ulo¾i» nové 
IM servery, pozrite èas» „Nastavenia servera 
okam¾itých správ“, str. 6.

2 Ak sa chcete prihlási», zadajte vá¹ u¾ívateåský 
identifikátor a heslo a stlaète tlaèidlo . U¾ívateåský 
identifikátor a heslo na prístup k IM serveru získate od 
svojho poskytovateåa slu¾ieb.

3 Odhlásite sa výberom menu Voåby > Odhlási» sa.

Upravenie nastavení IM
Vyberte menu Voåby > Nastavenia > Nastavenia chatu 
a jednu z nasledujúcich mo¾ností:

Pou¾i» krycie meno (zobrazí sa len v prípade, ¾e server 
podporuje skupiny IM) –Ak chcete zada» prezývku, vyberte 
polo¾ku Áno.
3



Ch
at

 –
ok

am
¾i

té
 s

pr
áv

y

4

Ukáza» moju dostupn. –Ak chcete, aby ostatní videli, 
èi ste on-line, vyberte polo¾ku V¹etkým.

Povoli» správy od –Ak chcete povoli» správy od v¹etkých, 
vyberte polo¾ku V¹etky.

Povoli» pozvania od –Ak chcete povoli» pozvania len 
od kontaktov IM, vyberte polo¾ku Len od chat. kont.. 
Pozvánky IM posielajú kontakty IM, ktoré chcú, aby ste 
sa pripojili k ich skupine.

Rýchl. posunu správ –Vyberte rýchlos» zobrazovania 
nových správ.

Triedi» chatové kont. –Vyberte, ako sa majú kontakty IM 
triedi»: Podåa abecedy alebo Podåa aktív. stavu.

Naèítanie dostupnosti –Ak chcete vybra», ako sa majú 
aktualizova» informácie o stave pripojenia kontaktov IM 
(èi sú kontakty on-line alebo off-line), vyberte polo¾ku 
Automaticky alebo Manuálne.

Kontakty off-line –Vyberte, èi sa majú kontakty, ktoré sú 
off-line, zobrazova» v zozname kontaktov IM.

Farba vlastnej správy –Vyberte farbu va¹ich odosielaných 
okam¾itých správ.

Farba prijatej správy –Vyberte farbu prijatých 
okam¾itých správ.

Tón hlásenia chatu –Zmeòte tón, ktorý zaznie pri prijatí 
novej okam¾itej správy.

Vyhåadávanie skupín 
a u¾ívateåov IM
Ak chcete vyhåadáva» skupiny, vyberte v okne Chat. 
skupiny menu Voåby > Håada». Vyhåadáva» mô¾ete podåa 
rôznych mo¾ností: Názov skupiny, Téma a Èlenovia 
(u¾ívateåský identifikátor).

Ak chcete vyhåadáva» jednotlivých u¾ívateåov, vyberte 
v okne Chat. kontakty menu Voåby > Nový chatový 
kontakt > Håada» na serveri. Vyhåadáva» mô¾ete podåa 
rôznych mo¾ností: Meno u¾ívateåa, ID u¾ívateåa, 
Telefónne èíslo a E-mailová adresa.

Pripojenie sa do IM skupín
Okno Chat. skupiny zobrazuje zoznam skupín IM, ktoré 
ste ulo¾ili alebo ku ktorým ste práve pripojený.

Ak sa chcete pripoji» k ulo¾enej skupine IM, stlaète 
tlaèidlo .

Ak chcete opusti» skupinu IM, vyberte menu Voåby > 
Odís» z chat. skupiny.
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Okam¾ité správy
Po pripojení ku skupine IM mô¾ete prezera» správy, 
ktoré si tam úèastníci vymieòajú, a mô¾ete posiela» 
aj vlastné správy.

Ak chcete odosla» správu, napí¹te ju do poåa editora správ 
a stlaète tlaèidlo .

Ak chcete posla» individuálnu správu jednému úèastníkovi, 
vyberte menu Voåby > Posla» súkrom. správu.

Ak chcete odpoveda» na obdr¾anú individuálnu správu, 
vyberte príslu¹nú správu a menu Voåby > Odpoveda».

Ak chcete pozva» kontakty IM, ktoré sú on-line, aby sa 
pripojili do skupiny IM, vyberte menu Voåby > Posla» 
pozvanie.

Ak chcete zabráni» prijímaniu správ od urèitých úèastníkov, 
vyberte menu Voåby > Voåby blokovania.

Zaznamenávanie diskusií
Ak chcete zaznamena» správy, ktoré ste si vymenili poèas 
diskusií alebo pripojenia ku skupine IM, vyberte menu 
Voåby > Zaznamena» chat. Zaznamenávanie zastavíte 
výberom menu Voåby > Zastavi» záznam. Ak chcete 
zobrazi» zaznamenané diskusie, vyberte v hlavnom okne 
polo¾ku Nahraté diskus..

Zobrazenie a zaèatie diskusie
Okno Diskusie zobrazuje zoznam jednotlivých úèastníkov 
diskusií, s ktorými práve vediete konverzáciu. Prebiehajúce 
diskusie sa automaticky zatvoria, keï opustíte Chat.

Ak chcete zobrazi» diskusiu, prejdite na po¾adovaného 
úèastníka a stlaète tlaèidlo .

Ak chcete pokraèova» v diskusii, napí¹te správu a stlaète 
tlaèidlo .

Ak sa chcete vráti» k zoznamu diskusií, ale neukonèi» 
prebiehajúcu konverzáciu, vyberte polo¾ku Spä». Ak chcete 
konverzáciu ukonèi», vyberte menu Voåby > Ukonèi» 
diskusiu.

Ak chcete zaèa» novú konverzáciu, vyberte menu Voåby > 
Nová diskusia.

Ak chcete ulo¾i» úèastníka konverzácie medzi IM kontakty, 
vyberte menu Voåby > Prida» k chat. kont..

Ak chcete posla» automatické odpovede na prichádzajúce 
správy, vyberte menu Voåby > Zapnú» autoodpoveï. Stále 
mô¾ete prijíma» správy.
5
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Kontakty IM
V okne Chat. kontakty mô¾ete prijíma» zoznamy 
chatových kontaktov zo servera alebo prida» nový kontakt 
do zoznamu kontaktov. Keï sa prihlásite k serveru, 
automaticky sa naèíta zoznam chatových kontaktov, 
s ktorými ste viedli predchádzajúce diskusie.

Nastavenia servera 
okam¾itých správ
Vyberte menu Voåby > Nastavenia > Nastavenia servera. 
Nastavenia mô¾ete získa» v ¹peciálnej textovej správe 
od poskytovateåa slu¾ieb, ktorý ponúka slu¾bu chat. 
U¾ívateåský identifikátor a heslo získate od poskytovateåa 
slu¾ieb pri registrácii slu¾by. Ak nepoznáte svoj u¾ívateåský 
identifikátor alebo heslo, kontaktujte poskytovateåa 
slu¾ieb.

Servery – ak chcete zobrazi» zoznam v¹etkých 
definovaných IM serverov.

Predvolený server – ak chcete zmeni» IM server, 
ku ktorému sa chcete pripoji».

Typ chatového loginu – ak sa chcete automaticky 
prihlási» pri spustení aplikácie Chat, vyberte polo¾ku 
Pri spustení aplik..

Ak chcete k zoznamu serverov prida» nový server, vyberte 
menu Servery > Voåby > Nový server. Zadajte nasledujúce 
nastavenia:

Názov servera – názov chatového servera.

Pou¾ité miesto prístupu – miesto prístupu, ktoré chcete 
pou¾i» na prístup k serveru.

Webová adresa – URL adresa IM servera.

ID u¾ívateåa – pou¾ívateåský identifikátor.

Heslo – heslo prihlásenia.


