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Us³ugi sieciowe
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us³ugodawcy. W niektórych sieciach mog± obowi±zywaæ ograniczenia wp³ywaj±ce 
na sposób korzystania z us³ug sieciowych. Niektóre sieci mog± na przyk³ad nie 
udostêpniaæ pewnych specyficznych dla danego jêzyka znaków lub us³ug.
W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki i ³±cza do witryn udostêpnianych przez 
inne, niepowi±zane z firm± Nokia organizacje. Urz±dzenie pozwala te¿ na dostêp 
do innych witryn obs³ugiwanych przez firmy niepowi±zane z firm± Nokia. Witryny 
innych firm nie s± powi±zane z firm± Nokia. Firma Nokia nie wspiera tych witryn 
i nie odpowiada za nie. Je¶li zdecydujesz siê z nich korzystaæ, stosuj takie same 
¶rodki ostro¿no¶ci w odniesieniu do bezpieczeñstwa lub materia³ów jak przy 
po³±czeniach z ka¿d± inn± witryn± internetow±.
Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu znajdziesz w instrukcji obs³ugi.
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Naci¶nij  i wybierz Aplikacje > Czat.

Dziêki funkcji czatu (us³uga sieciowa) mo¿na rozmawiaæ 
z innymi osobami za po¶rednictwem wiadomo¶ci 
b³yskawicznych i wypowiadaæ siê na forach (grupach 
czatu) o wybranej tematyce. Po zarejestrowaniu siê 
w us³udze czatu mo¿na logowaæ siê do wielu ró¿nych 
serwerów czatu, utrzymywanych przez ró¿nych 
us³ugodawców. Poszczególni us³ugodawcy mog± 
udostêpniaæ ró¿ne funkcje.

Wybierz Rozmowy, aby rozpocz±æ lub kontynuowaæ 
konwersacjê z u¿ytkownikiem czatu. Kontakty czatu — 
aby tworzyæ, modyfikowaæ lub przegl±daæ informacje 
o dostêpno¶ci Twoich kontaktów. Grupy czatu — 
aby rozpocz±æ lub kontynuowaæ konwersacjê grupow± 
z kilkoma u¿ytkownikami czatu. Nagrane czaty — 
aby obejrzeæ wcze¶niejsz±, zapisan± sesjê czatu.

Odbiór ustawieñ czatu
Aby móc korzystaæ z us³ugi, musisz zapisaæ jej ustawienia. 
Mo¿na je odebraæ w specjalnej wiadomo¶ci tekstowej od 
us³ugodawcy, który udostêpnia us³ugê czatu. Aby uzyskaæ 
wiêcej informacji, skorzystaj z podrêcznika u¿ytkownika 

urz±dzenia. Ustawienia mo¿esz te¿ wprowadziæ rêcznie. 
Patrz „Ustawienia serwera czatu”, s. 6.

£±czenie siê z serwerem czatu
1 Aby po³±czyæ siê z u¿ywanym serwerem czatu, wybierz 

Czat > Opcje > Zaloguj siê. Aby zmieniæ u¿ywany 
serwer czatu i zapisaæ informacje o nowych serwerach, 
patrz „Ustawienia serwera czatu”, s. 6.

2 Wprowad¼ identyfikator u¿ytkownika i has³o, po czym 
naci¶nij , aby siê zalogowaæ. Identyfikator i has³o 
do serwera czatu otrzymasz od swojego us³ugodawcy.

3 Aby siê wylogowaæ, wybierz Opcje > Wyloguj siê.

Zmiana ustawieñ czatu
Wybierz Opcje > Ustawienia > Ustawienia czatu i okre¶l 
odpowiednie opcje:

U¿yj nazwy (opcja pokazywana tylko wtedy, gdy serwer 
obs³uguje grupy czatu) — Aby wprowadziæ pseudonim, 
wybierz Tak.
3



Cz
at

4

Poka¿ moj± dostêpno¶æ — Aby inni u¿ytkownicy mogli 
widzieæ, kiedy jest nawi±zany tryb online, wybierz Dla 
wszystkich.

Przyjmuj wiadom. od — Aby w³±czyæ odbieranie 
wiadomo¶ci od wszystkich u¿ytkowników, wybierz 
Wszystkich.

Przyjmuj zaprosz. od — Aby w³±czyæ odbieranie zaproszeñ 
tylko od twoich kontaktów czatu, wybierz Tylko kontakty 
czatu. Zaproszenia czatu s± wysy³ane przez innych 
u¿ytkowników, którzy chc± zachêciæ ciê do przy³±czenia 
siê do ich grup.

Szybko¶æ odb. wiad. — Wybierz tempo wy¶wietlania 
nowych wiadomo¶ci.

Sortuj kontak. czatu — Wybierz, jak maj± byæ 
przechowywane informacje o twoich kontaktach czatu: 
Alfabetycznie lub Wg stanu online.

Od¶wie¿anie dostêpn. — Aby okre¶liæ sposób 
aktualizowania informacji o tym, czy twoje kontakty czatu 
s± w trybie online, czy offline, wybierz Automatyczne lub 
Manualne.

Kontakty offline — Wybierz, czy kontakty czatu, które 
s± w trybie offline, maj± byæ wy¶wietlane na li¶cie 
kontaktów.

Kolor w³asnych wiad. — Wybierz, jaki kolor maj± mieæ 
wysy³ane przez ciebie wiadomo¶ci.

Kolor odbieran. wiad. — Wybierz, jaki kolor maj± mieæ 
odbierane przez ciebie wiadomo¶ci.

D¼wiêk sygna³u czatu — Zmieñ d¼wiêk informuj±cy 
o odebraniu nowej wiadomo¶ci czatu.

Wyszukiwanie grup 
i u¿ytkowników czatu
Aby wyszukaæ grupy, wybierz w widoku Grupy czatu 
polecenie Opcje > Znajd¼ > Nazwa grupy, Temat 
i Cz³onkowie (identyfikator u¿ytkownika).

Aby wyszukaæ u¿ytkowników, wybierz w widoku Kontakty 
czatu polecenie Opcje > Nowy kontakt czatu > Szukaj 
w serwerze > Nazwa u¿ytkownika, ID u¿ytkownika, 
Numer telefonu i Adres e-mail.

Przy³±czanie siê do grup czatu
Grupy czatu wy¶wietla listê grup czatu, które masz 
zapisane lub do których w danej chwili nale¿ysz.

Aby przy³±czyæ siê do zapisanej grupy czatu, naci¶nij . 
Po przy³±czeniu siê do grupy mo¿esz ogl±daæ wiadomo¶ci 
wymieniane przez jej u¿ytkowników i wysy³aæ w³asne.
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Aby wys³aæ wiadomo¶æ, wpisz j± w polu edycji wiadomo¶ci 
i naci¶nij .

Aby wys³aæ prywatn± wiadomo¶æ do uczestnika grupy, 
wybierz Opcje > Wy¶lij wiad. prywat..

Aby odpowiedzieæ na otrzyman± prywatn± wiadomo¶æ, 
zaznacz j± i wybierz Opcje > Odpowiedz.

Aby zaprosiæ który¶ z kontaktów czatu do przy³±czenia siê 
do grupy czatu, wybierz Opcje > Wy¶lij zaproszenie.

Aby zabezpieczyæ siê przed otrzymywaniem wiadomo¶ci 
od okre¶lonych uczestników grupy, wybierz Opcje > Opcje 
blokowania.

Aby opu¶ciæ grupê czatu, wybierz Opcje > Opu¶æ grupê 
czatu.

Nagrane czaty
Aby nagrywaæ wiadomo¶ci wymieniane w rozmowach 
z innymi u¿ytkownikami lub wysy³ane przez innych 
cz³onków grupy czatu, wybierz Opcje > Nagrywaj czat. 
Aby zatrzymaæ nagrywanie, wybierz Opcje > Zatrzymaj 
nagrywanie. Aby obejrzeæ nagrane czaty, przejd¼ do 
widoku g³ównego i wybierz Nagrane czaty.

Przegl±danie i rozpoczynanie 
konwersacji
Rozmowy wy¶wietla listê uczestników konwersacji, 
z którymi w danej chwili rozmawiasz. Prowadzone 
konwersacje s± automatycznie zamykane w chwili, 
gdy opuszczasz Czat.

Aby obejrzeæ konwersacjê, przewiñ do wybranego 
uczestnika i naci¶nij . Aby kontynuowaæ rozmowê, 
wpisz tre¶æ wiadomo¶ci i naci¶nij .

Aby powróciæ do listy konwersacji bez ich zamykania, 
wybierz Wróæ. Aby zamkn±æ konwersacjê, wybierz 
Opcje > Zakoñcz rozmowê.

Aby rozpocz±æ now± konwersacjê, wybierz Opcje > 
Nowa rozmowa.

Aby zapisaæ uczestnika rozmowy na li¶cie kontaktów 
czatu, wybierz Opcje > Dod. do kont. czatu.

Aby wysy³aæ automatyczne odpowiedzi na przychodz±ce 
wiadomo¶ci, wybierz Opcje > W³±cz autoodpow.. 
W dalszym ci±gu mo¿esz odbieraæ wiadomo¶ci.

Kontakty czatu
Na ekranie Kontakty czatu mo¿esz pobieraæ z serwera 
listy kontaktów czatu, a tak¿e dodawaæ lub usuwaæ 
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kontakty z takiej listy. Gdy logujesz siê na serwerze, 
urz±dzenie automatycznie pobiera z niego ostatnio 
u¿ywan± listê kontaktów czatu.

Ustawienia serwera czatu
Wybierz Opcje > Ustawienia > Ustawienia serwerów. 
Mo¿na je odebraæ w specjalnej wiadomo¶ci tekstowej 
od us³ugodawcy, który udostêpnia us³ugê czatu. 
Identyfikator u¿ytkownika i has³o otrzymasz od swojego 
us³ugodawcy gdy zarejestrujesz siê w us³udze. Aby 
uzyskaæ wiêcej informacji na ten temat, zwróæ siê do 
us³ugodawcy.

Serwery — Wy¶wietl listê wszystkich zdefiniowanych 
serwerów czatu.

Serwer domy¶lny — Zmieñ serwer czatu, z którym chcesz 
siê ³±czyæ.

Typ logow. do czatu — Aby logowaæ siê automatycznie 
po wywo³aniu funkcji Czat, wybierz Przy uruch. aplik..

Dodawanie nowego serwera
Aby dodaæ nowy serwer do listy serwerów czatu, wybierz 
Serwery > Opcje > Nowy serwer i okre¶l odpowiednie 
opcje:

Nazwa serwera — Wprowad¼ nazwê serwera czatu.

Punkt dost. w u¿yciu — Wybierz punkt dostêpu, którego 
chcesz u¿ywaæ do ³±czenia siê z tym serwerem.

Adres internetowy — Wprowad¼ adres URL serwera czatu.

ID u¿ytkownika i Has³o — Wprowad¼ swój identyfikator 
u¿ytkownika i has³o.


