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bo ich mô¾ete dosta» vo forme 
ovateåa slu¾ieb, ktorý ponúka 
o¾no zada» aj manuálne. Pozrite 
a IM“, str. 6.

rveru IM
pou¾ívanému serveru IM, otvorte 
menu Voåby > Prihlási» sa. 
¾ívaný server IM a ulo¾i» nové 
» „Nastavenia servera IM“, str. 6.
 zadajte vá¹ u¾ívateåský 
 stlaète navigaèné tlaèidlo. 
or a heslo na prístup k serveru 
oskytovateåa slu¾ieb.
menu Voåby > Odhlási» sa.

avení IM
stavenia > Preferencie a jednu 

:

azí sa len v prípade, ¾e server 
k chcete zada» prezývku, vyberte 
Okam¾ité správy 
Aplikácia Okam¾ité správy (IM) (slu¾ba siete) umo¾òuje 
komunikáciu s inými åuïmi prostredníctvom okam¾itých 
správ a zapojenie sa do diskusných fór (skupiny IM) 
s urèitými témami. Rôzni poskytovatelia slu¾ieb 
udr¾iavajú kompatibilné servery IM, do ktorých sa 
mô¾ete po zaregistrovaní slu¾by IM prihlási». Jednotliví 
poskytovatelia slu¾ieb mô¾u podporova» rôzne funkcie.

Sú dostupné nasledujúce mo¾nosti:

Diskusie –ak chcete zaèa» alebo pokraèova» v konverzácii 
s pou¾ívateåom slu¾by IM.

Chat. kontakty –ak chcete vytvori», upravova» alebo si 
pozrie» stav online kontaktov IM.

Chat. skupiny –ak chcete zaèa» alebo pokraèova» 
v skupinovej konverzácii s viacerými pou¾ívateåmi 
slu¾by IM.

Nahraté diskus. –ak si chcete pozrie» predchádzajúce 
ulo¾ené konverzácie uskutoènené prostredníctvom 
okam¾itých správ.

Nastavenia IM 
Ak chcete získa» prístup k po¾adovanej slu¾be, musíte 
nastavenia ulo¾i». Nastavenia mô¾u by» vo va¹om prístroji 

vopred konfigurované ale
textovej správy od poskyt
slu¾bu IM.  Nastavenia m
si èas» „Nastavenia server

Pripojenie k se
1 Ak sa chcete pripoji» k 

menu Chat a vyberte 
Ak chcete zmeni» pou
servery IM, pozrite èas

2 Ak sa chcete prihlási»,
identifikátor a heslo a
U¾ívateåský identifikát
IM získate od svojho p

3 Odhlásite sa výberom 

Upravenie nast
Vyberte menu Voåby > Na
z nasledujúcich mo¾ností

Pou¾i» krycie meno (zobr
podporuje skupiny IM) –a
polo¾ku Áno.
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skupín 
M
upiny, vyberte v okne Chat. 
Håada». Vyhåadáva» mô¾ete podåa 
v skupiny, Téma a Èlenovia 
r).

dnotlivých u¾ívateåov, vyberte 
menu Voåby > Nový chatový 
rveri. Vyhåadáva» mô¾ete podåa 

o u¾ívateåa, ID u¾ívateåa, 
ilová adresa.

do skupín IM
razuje zoznam skupín IM, ktoré ste 
ste práve pripojený.

lo¾enej skupine IM, stlaète 

nu IM, vyberte menu Voåby > 
O
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y Ukáza» moju dostupn. –ak chcete, aby ostatní videli, èi 
ste online, 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.

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 online alebo offline), vyberte polo¾ku 
Automaticky alebo Manuálne.

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

Farba vlastnej správy –vyberte farbu va¹ich odosielaných 
okam¾itých správ.

Farba prijatej správy –vyberte farbu prijatých 
okam¾itých správ.

Ukáza» dátum/èas –ak si chcete pozrie» dátum a èas 
okam¾itých správ poèas konverzácií, vyberte polo¾ku Áno.

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

Vyhåadávanie 
a u¾ívateåov I
Ak chcete vyhåadáva» sk
skupiny menu Voåby > 
rôznych mo¾ností: Názo
(u¾ívateåský identifikáto

Ak chcete vyhåadáva» je
v okne Chat. kontakty 
kontakt > Håada» na se
rôznych mo¾ností: Men
Telefónne èíslo a E-ma

Pripojenie sa 
Okno Chat. skupiny zob
ulo¾ili alebo ku ktorým 

Ak sa chcete pripoji» k u
navigaèné tlaèidlo.

Ak chcete opusti» skupi
Odís» z chat. skupiny.
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enané chaty, vyberte v hlavnom 
skus..

èatie konverzácie
zoznam úèastníkov konverzácií, 
nverzáciu. Naèítavané 

ky zatvoria, keï opustíte Chat.

záciu, prejdite na po¾adovaného 
èné tlaèidlo.

nverzácii, napí¹te správu 
lo.

amu konverzácií, ale neukonèi» 
, vyberte polo¾ku Spä».

onèi», vyberte menu Voåby > 

verzáciu, vyberte menu Voåby > 

a konverzácie do kontaktov IM, 
ida» k chat. kont..

ô¾ete prijíma» zoznamy 
ervera alebo prida» nový kontakt 
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 navigaèné tlaèidlo.

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

Ak chcete odpoveda» na vám poslanú súkromnú správu, 
vyberte príslu¹nú správu a menu Voåby > Odpoveda».

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

Ak chcete zabráni» prijímaniu správ od urèitých úèastníkov, 
prejdite na po¾adovaného úèastníka v okne Diskusie 
a Chat. kontakty a vyberte mo¾nos» Voåby > Voåby 
blokovania.

Zaznamenávanie chatov
Ak chcete zaznamena» správy, ktoré ste si vymenili poèas 
konverzácie alebo pripojenia ku skupine IM, vyberte menu 
Voåby > Zaznamena» chat. 

Zaznamenávanie zastavíte výberom menu Voåby > 
Zastavi» záznam.

Ak chcete zobrazi» zaznam
okne polo¾ku Nahraté di

Zobrazenie a za
Okno Diskusie zobrazuje 
s ktorými práve vediete ko
konverzácie sa automatic

Ak chcete zobrazi» konver
úèastníka a stlaète naviga

Ak chcete pokraèova» v ko
a stlaète navigaèné tlaèid

Ak sa chcete vráti» k zozn
prebiehajúcu konverzáciu

Ak chcete konverzáciu uk
Ukonèi» diskusiu.

Ak chcete zaèa» novú kon
Nová diskusia.

Ak chcete ulo¾i» úèastník
vyberte menu Voåby > Pr

Kontakty IM
V okne Chat. kontakty m
chatových kontaktov zo s
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chatového servera.

u –miesto prístupu, ktoré chcete 
eru.

a URL servera IM.

eåský identifikátor.

a.
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y do zoznamu kontaktov. Keï sa prihlásite k serveru, 
automaticky sa naèíta zoznam chatových kontaktov, 
s ktorými ste viedli predchádzajúce konverzácie.

Nastavenia servera IM
Vyberte menu Voåby > Nastavenia. Nastavenia mô¾u by» 
vo va¹om prístroji vopred konfigurované alebo ich mô¾ete 
dosta» vo forme textovej správy od poskytovateåa slu¾ieb, 
ktorý ponúka slu¾bu IM.  U¾ívateåský identifikátor a heslo 
získate od poskytovateåa slu¾ieb pri registrácii slu¾by. 
Ak nepoznáte svoj u¾ívateåský identifikátor alebo heslo, 
kontaktujte poskytovateåa slu¾ieb. Sú dostupné 
nasledujúce nastavenia:

Preferencie –ak chcete upravi» va¹e nastavenia IM.

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

Predvolený server –ak chcete zmeni» server IM, 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 

Pou¾ité miesto prístup
pou¾i» na prístup k serv

Webová adresa –adres

ID u¾ívateåa –pou¾ívat

Heslo –heslo prihláseni


