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Netwerkdiensten
Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een 
netwerkserviceprovider. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. 
Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar 
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maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en 

uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het 
gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige 
netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.
Het is mogelijk dat op het apparaat vooraf bookmarks of koppelingen naar 
internetsites van derden zijn geïnstalleerd. Via het apparaat hebt u mogelijk ook 
toegang tot sites van derden. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en 
Nokia ondersteunt deze sites niet en draagt er geen aansprakelijkheid voor. Als u 
ervoor kiest om deze sites te bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen voor 
veiligheid en inhoud.
Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de 
gebruikershandleiding.
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Druk op  en selecteer Toepass. > Chatten.

Met Chatten (IM) (netwerkdienst) kunt u met andere 
mensen praten middels chatberichten, en kunt u 
deelnemen aan discussieforums (chatgroepen) over 
specifieke onderwerpen. Diverse serviceproviders 
onderhouden chatservers waarbij u zich kunt aanmelden 
nadat u zich bij een chatdienst hebt geregistreerd. 
Serviceproviders kunnen verschillen in hun ondersteuning 
voor chatfuncties.

Selecteer Gesprekken als u een conversatie met een 
chatgebruiker wilt starten of voortzetten; Chatcontacten 
als u de online status van uw chatcontacten wilt maken, 
bewerken of weergeven; Chatgroepen als u een 
groepsgesprek met meerdere chatgebruikers wilt starten 
of voortzetten; of Opgen. chats als u een vorige 
opgeslagen chatsessie wilt weergeven.

Chatinstellingen ontvangen
U moet de instellingen opslaan om toegang te krijgen tot 
de dienst die u wilt gebruiken. Deze instellingen worden 
gewoonlijk via een speciaal SMS-bericht verstrekt door de 
serviceprovider die de chatdienst aanbiedt. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding bij uw apparaat voor meer 

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

Verbinding maken met een 
chatserver
1 Selecteer Chatten > Opties > Aanmelden om 

verbinding te maken met de gebruikte chatserver. 
Zie ’Instellingen chatserver’, op pag. 6 voor informatie 
over het wijzigen van de gebruikte chatserver en het 
opslaan van nieuwe chatservers.

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 Selecteer Opties > Afmelden als u zich wilt afmelden.

Uw chatinstellingen wijzigen
Selecteer achtereenvolgens Opties > Instellingen > 
Chatinstellingen en een van de volgende opties:

Schermnaam gebr. (wordt alleen weergegeven als 
chatgroepen door de server worden ondersteund)—
Selecteer Ja als u een bijnaam wilt invoeren.
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Mijn beschikb. weergvn—Selecteer Voor iedereen als 
u wilt toestaan dat anderen zien als u online bent.

Berichten toestaan van—Selecteer Alle als u berichten 
wilt toestaan van iedereen.

Uitnodigingn toest. van—Selecteer Alleen chatcont. als u 
alleen uitnodigingen wilt toestaan 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—Selecteer Automatisch of 
Handmatig om te selecteren hoe informatie wordt 
bijgewerkt of uw chatcontacten online of offline zijn.

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

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

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

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

Chatgroepen en -gebruikers 
zoeken
Als u groepen wilt zoeken, gaat u naar de weergave 
Chatgroepen en selecteert u Opties > Zoeken > 
Groepsnaam, Onderwerp, en Deelnemers (gebruikers-id).

Als u gebruikers wilt zoeken, gaat u naar de weergave 
Chatcontacten en selecteert u Opties > Nieuw 
chatcontact > Zoeken vanaf server > Gebruikersnaam, 
Gebruikers-ID, Telefoonnummer, en E-mailadres.

Deelnemen aan chatgroepen
Chatgroepen geeft een lijst weer met de chatgroepen 
die u hebt opgeslagen of waaraan u op dat moment 
deelneemt.

Druk op  om deel te nemen aan een opgeslagen 
chatgroep. Wanneer u deelneemt aan een chatgroep, 
kunt u de berichten bekijken die daar worden uitgewisseld, 
en uw eigen berichten verzenden.

Chatten in een chatgroep
Als u een bericht wilt verzenden, schrijft u het bericht in 
het berichtbewerkingsveld en drukt u op .
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Selecteer Opties > Privéber. verz. als u een privé-bericht 

wilt versturen naar een deelnemer.

Als u een privé-bericht wilt beantwoorden dat u hebt 
ontvangen, selecteert u het bericht en kiest u Opties > 
Beantwoorden.

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

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

Selecteer Opties > Chatgroep verlaten als u een 
chatgroep wilt verlaten.

Chats opnemen
Als u de berichten wilt opnemen die worden uitgewisseld 
tijdens een conversatie of terwijl u deelneemt aan een 
chatgroep, selecteert u Opties > Chat opnemen. Selecteer 
Opties > Opname stoppen als u de opname wilt stoppen. 
Selecteer Opgen. chats in de hoofdweergave als u de 
opgenomen chats wilt bekijken.

Conversaties weergeven 
en starten
Gesprekken geeft een lijst weer met de afzonderlijke 
conversatiedeelnemers waarmee u een conversatie 
voert. Actieve conversaties worden automatisch gesloten 
wanneer u Chatten afsluit.

Als u een conversatie wilt weergeven, gaat u naar een 
deelnemer en drukt u op . Als u de conversatie wilt 
voortzetten, typt u uw bericht en drukt u op .

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

Selecteer Opties > Nieuw gesprek als u een nieuwe 
conversatie wilt starten.

Selecteer Opties > Toev. aan chatcont. als u een 
conversatiedeelnemer wilt toevoegen aan uw 
chatcontacten.

Selecteer Opties > Autom. antw. aan als u inkomende 
berichten automatisch wilt beantwoorden. U kunt de 
berichten nog gewoon ontvangen.
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Chatcontacten
In 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 chatserver
Selecteer Opties > Instellingen > Serverinstellingen. 
Deze instellingen worden gewoonlijk via een speciaal 
SMS-bericht verstrekt door de serviceprovider die de 
chatdienst aanbiedt. U krijgt de gebruikers-id en het 
wachtwoord van de serviceprovider wanneer u zich bij 
de dienst registreert. Neem voor meer informatie contact 
op met uw serviceprovider.

Servers—Hiermee geeft u een lijst weer van alle 
gedefinieerde chatservers.

Standaardserver—Hiermee verandert u de chatserver 
waarmee u verbinding wilt maken.

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

Een nieuwe server toevoegen
Als u een nieuwe server wilt toevoegen aan uw lijst met 
chatservers, selecteert u Servers > Opties > Nieuwe 
server en maakt u uw keuze uit de volgende opties:

Servernaam—Definieer de naam voor de chatserver.

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

Webadres—Voer het URL-adres van de chatserver in.

Gebruikers-ID en Wachtwoord—Voer uw gebruikers-id 
en aanmeldingswachtwoord in.
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