
 

 

  

PARLINGO 
Darmowy klient GG 
 
Parlingo jest darmowym klientem GG. W tym artykule znajduje się jego test. 
Opisane jest dokładnie skąd należy go pobrad i jak ustawid aby działał. Wersja 
testowana była na telefonie N73 z symbianem s60v3. Ściągnięta wersja Parlingo 
jest napisana w symbianie. Wersja Java ma ograniczone możliwości 
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STRONA DOMOWA PARLINGO 

Strona domowa Parlingo to www.parlingo.com  

Aby się zarejestrowad należy wejśd na stronę i po prawej stronie u góry nacisnąd „register”. 

Po naciśnięciu pojawia się okno gdzie należy wpisad mail i hasło. Nie trzeba potwierdzad to żadnym 

linkiem aktywacyjnym bo jak do tej pory żaden taki do mnie nie przyszedł a komunikator mi działa. 

Następnie wybieramy opcje „download”. Pojawia się nam kilka opcji: 

 Windows PC download (2000 - XP - Vista) 

 Windows Mobile download (2003 onwards) 

 Symbian phone download (S60r3 - 9.1 - 9.2) 

 Java download 

 Mobile phone download (Windows - Symbian - Java) 

Ja wybrałem tą ostatnią opcję, ponieważ można wysład sobie ze strony smsa z linkiem do pobrania 

aplikacji. Wtedy urządzenie samo wybierze najlepszą dla siebie wersje programu. Link przyszedł mi 

od razu. Nie musiałem czekad nawet minuty. 

POBIERANIE I INSTALCJA 

Aby pobrad należy kliknąd w link, który dostało się smsem. 

Po zainstalowaniu w telefonie pojawi się nowa ikona. Uruchamiamy program 

jak każdy inny czyli naciskamy na niego.  

 

 

W niektórych telefonach program zapyta się z jakiego profilu internetowego ma 

korzystad. Należy pamiętad, że w Play komunikatory działają pod profilem 

„Internet” i dlatego ten należy wybrad 

 

 

 

http://www.parlingo.com/


Parlingo obsługuje kilka serwisów. Oprócz kilku zagranicznych (Windows Live 

Messenger, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger i AOL ICQ) obsługuje 

także polskie (Google Talk/Jabber oraz wspomniany wcześniej Gadu – Gadu). 

Ponieważ interesuje nas ten ostatni serwis należy najechad na niego i nacisnąd 

„OK.” Serwis zostanie dodany do głównego programu Parlingo. Można dodad 

kilka serwisów i równolegle z nich korzystad. To bardzo ułatwia. Mam 

nadzieje, że w przyszłości program będzie rozbudowywany i będą dodawane 

kolejne serwisy. W Polsce jest jeszcze dużo komunikatorów.  

Po wybraniu serwisu i wpisaniu danych z rejestracji 

łączymy się z Gadu – Gadu. Należy w opcjach wybrad 

status „połączony”. Jak już uda się wam połączyd z 

serwisem to główne okno powinno wyglądad mniej 

więcej tak. Oczywiście „NEO” to mój nick więc w tym 

miejscu może byd coś zupełnie innego. 

 

DZIAŁANIE 

Po zainstalowaniu i zalogowaniu się do Gadu – Gadu program zapyta się czy 

pobrad kontakty z serwera. Minusem jest to, że przy każdym włączeniu 

programu program za każdym razem pobiera kontakty. Szkoda, że program 

nie zapamiętuje kontaktów. Widad opis. 

 

 

A tak wygląda opcja rozmowy. Bez problemu można 

korzystad ze słownikowego pisania. Okna są czytelne i 

wszystko dokładnie widad 

 

 

 



Gdy jesteśmy na głównym oknie programu i ktoś do 

nas napisze to dostaniemy informacje dźwiękiem 

(głośnośd możemy ustawid w opcjach) oraz 

informacje, że ktoś napisał. 

 

 

Ciekawą opcją w programie jest przesyłanie dźwięku i zdjęd z poziomu 

komunikatora. Nagrywamy dźwięk lub robimy zdjęcie a potem program 

wysyła to na swój serwer i drugiej osobie daje link do dźwięku lub zdjęcia. 

Bardzo fajna sprawa. 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

Parlingo jest bardzo ciekawym klientem GG. Nie ukrywam, że dla mnie najlepszym z jakim miałem 

stycznośd. Mam nadzieje, że systematycznie będzie rozbudowywany i będą dodawane coraz to 

ciekawsze i nowatorskie opcje. Minusem jest, że za każdym razem program pobiera od nowa 

kontakty. Powinna byd opcja synchronizacji z serwerem. 
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