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zadat i ruènì. Viz èást „Nastavení 

eru chatu
pou¾ívanému serveru chatu, 
 a zvolte mo¾nost Volby > 
o zmìnì pou¾ívaného serveru 
h serverù chatu najdete v èásti 
atu“ na str. 5.
¾ivatele a heslo a pøihlaste se 
o tlaèítka. Identifikátor a heslo 
te od provozovatele slu¾by.
o¾nost Volby > Odhlá¹ení.

ní chatu
astavení > Pøedvolby a vyberte 

stí:

eno, pokud server podporuje 
 zadat pøezdívku, zvolte 

Chcete-li, aby vás ostatní 
e online, zvolte mo¾nost V¹em.
Zprávy chatu 
Slu¾ba chat (sí»ová slu¾ba) umo¾òuje konverzovat s jinými 
osobami prostøednictvím okam¾itých zpráv a zapojovat se 
do diskusních fór (skupin chatu) s rùzným zamìøením. 
Rùzní provozovatelé slu¾eb spravují kompatibilní servery, 
ke kterým se mù¾ete po zaregistrování slu¾by chat 
pøihlásit. Jednotliví provozovatelé slu¾eb mohou 
podporovat rùzné funkce.

K dispozici máte následující mo¾nosti:

Konverzace—Zahájení nebo pokraèování konverzace 
s u¾ivatelem chatu.

Kontakty chatu—Vytváøení, úpravy nebo prohlí¾ení stavu 
kontaktù chatu.

Skupiny chatu—Zahájení nebo pokraèování skupinové 
konverzace s více u¾ivateli chatu.

Zaznam. konv.—Zobrazení døíve ulo¾ené relace chatu.

Nastavení chatu
Nejprve musíte ulo¾it nastavení pro pøístup ke slu¾bì, 
kterou chcete vyu¾ívat. Nastavení mù¾e být v pøístroji 
pøedem nakonfigurováno nebo je mù¾ete pøijmout ve 
speciální textové zprávì provozovatele, který slu¾bu chatu 

nabízí. Nastavení mù¾ete 
serveru chatu“ na str. 5.

Pøipojení k serv
1 Chcete-li se pøipojit k 

otevøete aplikaci Chat
Pøihlá¹ení. Informace 
chatu a ulo¾ení novýc
„Nastavení serveru ch

2 Zadejte identifikátor u
stisknutím navigaèníh
pro server chatu získá

3 Pro odhlá¹ení zvolte m

Zmìna nastave
Zvolte mo¾nost Volby > N
nìkterou z tìchto mo¾no

Pou¾ít pøezdívku (zobraz
skupiny chatu)—Chcete-li
mo¾nost Ano.

Ukázat mou dostupnost—
u¾ivatelé vidìli, pokud jst
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n chatu a u¾ivatelù
, zvolte v zobrazení Skupiny chatu 
t. Mù¾ete hledat podle hodnot 
 Èlenové (ID u¾ivatele).

le, zvolte v zobrazení Kontakty 
 Nový kontakt chatu > Hledat 
at podle hodnot Jméno u¾ivatele, 
èíslo a E-mailová adresa.

upinám chatu
u obsahuje seznam skupin chatu, 
 kterým jste právì pøipojeni.

lo¾ené skupinì chatu, stisknìte 

 opustit, zvolte mo¾nost Volby > 

chatu mù¾ete zobrazovat zprávy, 
psány, a posílat vlastní zprávy.

 napi¹te do pole editoru zprávy text 
èítko.
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tu Povolit zprávy od—Chcete-li pøijímat zprávy od v¹ech 

u¾ivatelù, zvolte mo¾nost V¹ech.

Povolit pozvánky od—Chcete-li povolit pøíjem pozvánek 
od kontaktù chatu, zvolte mo¾nost Jen kontakty chatu. 
Pozvánky k chatu posílají u¾ivatelé chatu, kteøí vás chtìjí 
pøipojit do své skupiny.

Øadit kontakty chatu—Zvolte zpùsob øazení kontaktù 
chatu: Abecednì nebo Dle online stavu.

Aktualiz. dostupnosti—Pro zvolení zpùsobu aktualizování 
informací o dostupnosti kontaktù chatu zvolte mo¾nost 
Automatická nebo Manuální.

Offline kontakty—Zvolte, zda mají být v seznamu 
kontaktù chatu zobrazeny kontakty ve stavu offline.

Barva vlastních zpráv—Vyberte barvu odeslaných zpráv 
chatu.

Barva pøijatých zpráv—Vyberte barvu pøijatých zpráv 
chatu.

Ukázat datum / èas—Pro zobrazení data a èasu zpráv 
v konverzaci zvolte mo¾nost Ano.

Tón oznámení chatu—Zmìòte tón pøehrávaný pøi pøijetí 
nové zprávy chatu.

Hledání skupi
Chcete-li hledat skupiny
mo¾nost Volby > Hleda
Název skupiny, Téma a

Chcete-li hledat u¾ivate
chatu mo¾nost Volby >
na serveru. Mù¾ete hled
ID u¾ivatele, Telefonní 

Pøipojení ke sk
Zobrazení Skupiny chat
které jste ulo¾ili nebo ke

Chcete-li se pøipojit k u
navigaèní tlaèítko.

Chcete-li skupinu chatu
Opustit skup. chatu.

Zprávy chatu
Po pøipojení ke skupinì 
které jsou ve skupinì na

Chcete-li poslat zprávu,
a stisknìte navigaèní tla
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zaci, vyhledejte úèastníka 
ítko.

zaci napi¹te zprávu a stisknìte 

nverzací bez ukonèení 
st Zpìt.

zvolte mo¾nost Volby > 

onverzaci, zvolte mo¾nost 
e.

rzace ulo¾it do kontaktù chatu, 
øid. do kont. chatu.

atu mù¾ete naèíst seznamy 
 nebo do seznamu pøidat nové 

serveru bude ze serveru 
 pou¾itý seznam kontaktù chatu.

eru chatu
astavení. Nastavení mù¾e být 
rováno nebo je mù¾ete pøijmout 
ì provozovatele, který slu¾bu 
u¾ivatele a heslo získáte od 
Chcete-li nìkterému z úèastníkù odeslat soukromou 
zprávu, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat soukr. zpr..

Chcete-li na pøijatou soukromou zprávu odpovìdìt, 
vyberte ji a zvolte mo¾nost Volby > Odpovìdìt.

Chcete-li pozvat online kontakty chatu do skupiny chatu, 
zvolte mo¾nost Volby > Odeslat pozvánku.

Chcete-li znemo¾nit pøíjem zpráv od nìkterých úèastníkù, 
vyberte úèastníka v  obrazení Konverzace a Kontakty 
chatu a zvolte mo¾nost Volby > Volby blokování.

Záznam chatu
Chcete-li zaznamenat zprávy zaslané v prùbìhu 
konverzace nebo bìhem pøipojení ke skupinì chatu, 
zvolte mo¾nost Volby > Zaznamenat chat. 

Zaznamenávání ukonèíte zvolením mo¾nosti Volby > 
Ukonèit záznam.

Chcete-li zobrazit zaznamenané konverzace, zvolte 
v hlavním zobrazení mo¾nost Zaznam. konv..

Zobrazení a zahájení konverzace
V zobrazení Konverzace vidíte seznam jednotlivých 
úèastníkù, se kterými právì konverzujete. Ve¹kerá 
probíhající konverzace je automaticky ukonèena po 
ukonèení slu¾by Chat.

Chcete-li zobrazit konver
a stisknìte navigaèní tlaè

Pro pokraèování v konver
navigaèní tlaèítko.

Pro návrat do seznamu ko
konverzace zvolte mo¾no

Pro ukonèení konverzace 
Ukonèit konverzaci.

Chcete-li zahájit novou k
Volby > Nová konverzac

Chcete-li úèastníka konve
zvolte mo¾nost Volby > P

Kontakty chatu
V zobrazení Kontakty ch
kontaktù chatu ze serveru
kontakty. Po pøihlá¹ení k 
automaticky naèten døíve

Nastavení serv
Zvolte mo¾nost Volby > N
v pøístroji pøedem konfigu
ve speciální textové zpráv
Chat nabízí. Identifikátor 
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identifikátor nebo heslo, obra»te se na provozovatele 
slu¾by. K dispozici máte následující mo¾nosti:

Pøedvolby—Zmìna nastavení chatu.

Servery—Zobrazení seznamu v¹ech definovaných serverù 
chatu.

Výchozí server—Zmìna serveru chatu, ke kterému se 
chcete pøipojit.

Typ pøihl. k chatu—Pro automatické pøihlá¹ení pøi zapnutí 
aplikace Chat zvolte mo¾nost Pøi spu¹tìní aplik..

Pro pøidání nového serveru do seznamu serverù chatu 
zvolte mo¾nost Servery > Volby > Nový server. Zadejte 
tato nastavení:

Název serveru—Název serveru chatu.

Pou¾itý pøístup. bod—Zvolte pøístupový bod, který chcete 
pro server pou¾ít.

Webová adresa—URL adresa serveru chatu.

ID u¾ivatele—Zadejte svùj identifikátor u¾ivatele.

Heslo—Zadejte své pøihla¹ovací heslo.


