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or å angi et kallenavn.

 Velg Til alle for å la andre se om 
Chat-meldinger 
Med chat-meldinger (IM) (nettverkstjeneste) kan du prate 
med andre som bruker denne funksjonen og melde deg på 
diskusjonsforum (IM-grupper) med spesielle emner. Ulike 
tjenesteleverandører opprettholder kompatible IM-servere 
som du kan logge deg inn på når du har registrert deg 
hos en IM-tjeneste. Det kan hende de ulike 
tjenesteleverandørene støtter ulike funksjoner.

Følgende valg er tilgjengelige:

Samtaler – for å starte eller fortsette en samtale med 
en chat-bruker

Chat-kontakter – for å opprette, redigere eller vise 
tilkoblingsstatus for chat-kontaktene

Chat-grupper – for å starte eller fortsette en samtale 
med flere chat-brukere

Innsp. samtaler – for å vise en tidligere chat-økt som 
du har lagret

Chat-innstillinger
Du må lagre innstillingene for å få tilgang til tjenesten 
du vil bruke. Innstillingene kan være forhåndskonfigurert 
i enheten, eller du kan motta innstillingene i en melding 
fra tjenesteleverandøren som tilbyr chat-tjenesten. 

Du kan også legge inn inn
Se “Serverinnstillinger for

Koble til en ch
1 Du kobler til chat-serv

Chat og velge Valg > 
aktive chat-serveren o
se “Serverinnstillinger

2 Tast inn bruker-ID og 
for å logge på. Du får 
chat-serveren fra tjen

3 Velg Valg > Logg av f

Endre chat-inn
Velg Valg > Innstillinger
blant følgende:

Bruk skjermnavn (vises b
chat-grupper) – Velg Ja f

Vis min tilgjengelighet –
du er tilkoblet.
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er Tillat meldinger fra – Velg Alle for å tillate meldinger 
fra alle.

Tillat invitasjoner fra – Velg Bare Chat-kont. for å tillate 
invitasjoner bare fra chat-kontaktene. Chat-invitasjoner 
sendes av chat-kontakter som vil at du skal bli med i en 
gruppe.

Sorter Chat-kont. – Velg hvordan chat-kontaktene skal 
sorteres: Alfabetisk eller Etter tilk.status.

Tilgj.hetsoppdatering – Angi hvordan du vil oppdatere 
informasjon om hvorvidt chat-kontaktene er tilkoblet eller 
frakoblet, ved å velge Automatisk eller Manuelt.

Frakoblede kontakter – Velg om chat-kontakter med 
status som frakoblet skal vises i listen over chat-kontakter.

Min meldingsfarge – Velg fargen på chat-meldingene du 
sender.

Farge på mottatt meld. – Velg fargen på chat-meldingene 
du mottar.

Vis info om dato/tid – For å vise tid og dato for chat-
meldingene i samtaler, velger du Ja.

Varseltone for Chat – Endre tonen som varsler at du har 
mottatt en ny chat-melding.

Søke etter ch
brukere
Hvis du vil søke etter gr
grupper og velger Valg
av Gruppenavn, Emne o

Hvis du vil søke etter br
kontakter og velger Val
server. Du kan søke på g
ID, Telefonnummer og 

Bli med i chat
Visningen Chat-gruppe
over chat-gruppene du 

Trykk blatasten for å bli

Velg Valg > Forlat Cha
chat-gruppen.

Chat-melding
Når du har blitt med i e
meldingene som utveks

Hvis du vil sende en me
i meldingsredigeringsfel
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 bla til en deltaker og trykke 

d å skrive en melding og trykke 

sten over samtaler uten å lukke 
ke.

 velge Valg > Avslutt samtale.

mtale, velger du Valg > 

ledeltaker i chat-kontaktene, 
 i Chat-kont..

r
er kan du hente chat-kontakt-
gge til en ny chat-kontakt i en 
r på serveren, hentes den 

taktlisten automatisk 

ger for chat
. Innstillingene kan være 
eten, eller du kan motta 
g fra tjenesteleverandøren 
. Du får bruker-ID og passord 
Hvis du vil sende en privat melding til en deltaker, velger 
du Valg > Send privat melding.

Hvis du vil svare på en privat melding som er sendt til deg, 
velger du meldingen og Valg > Svar.

Hvis du vil invitere påloggede chat-kontakter til å bli med 
i chat-gruppen, velger du Valg > Send invitasjon.

Hvis du vil blokkere meldinger fra visse deltakere, blar du 
til deltakeren i visningen Samtaler og Chat-kontakter og 
velger Valg > Blokkeringsvalg.

Logge chat-økter
Hvis du vil logge meldingene som utveksles under en 
samtale eller når du er koblet til en chat-gruppe, velger 
du Valg > Logg chat. 

Hvis du vil stoppe loggingen, velger du Valg > Stopp 
logging.

Hvis du vil vise de loggede chat-øktene, går du 
til hovedvisningen og velger Innsp. samtaler.

Vise og starte samtaler
Visningen Samtaler inneholder en liste over samtale-
deltakerne som du har en pågående samtale med. 
Pågående samtaler lukkes automatisk når du 
avslutter Chat.

Du viser en samtale ved å
blatasten.

Du fortsetter samtalen ve
blatasten.

Hvis du vil gå tilbake til li
samtalen, velger du Tilba

Du lukker samtalen ved å

Hvis du vil starte en ny sa
Ny samtale.

Hvis du vil lagre en samta
velger du Valg > Legg til

Chat-kontakte
I visningen Chat-kontakt
lister fra serveren, eller le
kontaktliste. Når du logge
tidligere brukte chat-kon
fra serveren.

Serverinnstillin
Velg Valg > Innstillinger
forhåndskonfigurert i enh
innstillingene i en meldin
som tilbyr chat-tjenesten



6

Ch
at

-m
el

di
ng

er fra tjenesteleverandøren når du registrerer deg som bruker 
av tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke 
har bruker-ID eller passord. Følgende innstillinger 
er tilgjengelige:

Preferanser – for å endre chat-innstillingene

Servere – for å vise en liste over alle definerte IM-servere

Standardserver – for å endre chat-serveren du vil koble til.

Påloggingstype Chat – for å logge på automatisk når du 
starter Chat, velger du Ved prog.oppst..

Hvis du vil legge til en ny server i listen over chat-servere, 
velger du Servere > Valg > Ny server. Legg inn følgende 
innstillinger:

Servernavn – navnet på chat-serveren

Tilgangspunkt i bruk – tilgangspunktet du vil bruke 
for serveren

Web-adresse – URL-adressen til chat-serveren

Bruker-ID – din bruker-ID

Passord – ditt påloggingspassord
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