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e o dispositivo perto do ouvido 
nte estiver em uso, pois o 
 extremamente alto.

êm prioridade em relação às 

 de acesso para PTT
 o uso de um ponto de acesso à 
 de acesso padrão. Outras 
nto de acesso WAP. Para obter 
m contato com a operadora.

 conexão WAP, talvez seja 
ato com a operadora para obter 
 pela primeira-vez, ou acessar o 
onfiguracoes.

do PTT
igs. PTT.

usuário e digite as 

 selecione Notificar caso queira 
as chamadas recebidas. 
PTT (Push to talk) 
Nota: Funções dependentes de disponibilidade e 
sujeitas a variações de acordo com a operadora ou 
provedor de serviços utilizado.

O PTT (serviço de rede) é um serviço de voz sobre IP em tempo 
real, implementado em uma rede GSM/GPRS. O PTT fornece 
comunicação de voz direta por meio do pressionamento de 
uma tecla. Use o PTT para conversar com uma pessoa ou 
com um grupo de pessoas. 
Antes de usar o PTT, defina o ponto de acesso e as 
configurações de PTT. Você pode receber as configurações 
em uma mensagem de texto especial da operadora ou do 
provedor de serviços que oferece o serviço PTT. Você também 
pode usar o aplicativo Assistente de configurações para 
configuração, se houver suporte por parte da operadora. 
Para obter mais informações sobre o aplicativo, consulte os 
manuais do dispositivo no site da Nokia, 
www.nokia.com.br/meucelular.
Durante a comunicação PTT, uma pessoa fala enquanto as 
outras ouvem por meio do alto-falante integrado. As pessoas 
se alternam ao responderem umas às outras. Como somente 
um membro do grupo pode falar por vez, a duração máxima 
de um trecho da conversa é limitada. Geralmente, a duração 
máxima definida é de 30 segundos. Para obter detalhes 
sobre a duração dos trechos de conversa na rede, entre em 
contato com a operadora.

Aviso: Não coloqu
quando o alto-fala
volume pode estar

As chamadas telefônicas t
atividades de PTT.

Definir um ponto
Muitas operadoras exigem
Internet (IAP) como ponto
permitem o uso de um po
mais informações, entre e

Caso você não tenha uma
necessário entrar em cont
assistência ao conectar-se
site www.nokia.com.br/c

Configurações 
Selecione Opções > Conf

Selecione Configurações 
seguintes informações:

Chamadas lista aceitas —
receber uma notificação d

www.nokia.com.br/configuracoes
www.nokia.com.br/meucelular
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 — digite o nome do ponto de 
 do ponto de acesso é necessário 
nexão com a rede GSM/GPRS. 
 digite o endereço de IP ou o nome 
TT fornecido pela sua operadora.

ite o nome de usuário fornecido 

ma senha, se solicitado, para 
o de dados. A senha costuma ser 
 e geralmente faz distinção entre 
sculas.

no PTT
aticamente no serviço quando 

om êxito, o PTT conecta-se 
nais que estavam ativos quando o 
la última vez. Se a conexão for 

ará repetir o login automaticamente 
ir do PTT.

. Fazer logoff de PTT após sair do 
. Pressione Sim para fazer logoff e 
e Não caso queira que o aplicativo 
undo plano. Se vários aplicativos 
 quiser alternar de um aplicativo 
antenha pressionada a tecla Menu.
Selecione Aceitar automatic. caso queira que as chamadas 
PTT sejam atendidas automaticamente. Selecione Não 
permitidas caso queira que as chamadas PTT sejam 
recusadas automaticamente.

Toque alerta chamd. PTT — selecione Definido por perfil 
caso queira que a configuração do alerta de chamada 
recebida para PTT seja a mesma do toque de alerta de 
chamada recebida definido no perfil ativo.

Toque solict. ret. cham. — selecione um toque para as 
solicitações de retorno de chamada.

Inicialização aplicativo — selecione caso queira fazer login 
no serviço PTT assim que ligar o dispositivo.

Apelido padrão — digite o apelido padrão exibido para 
outras pessoas. A operadora pode ter desativado a edição 
dessa opção no dispositivo.

Mostrar endereço PTT — selecione Em chs. privativas, 
Em chamadas grupo, Em todas chamadas ou Nunca. 
A operadora pode ter desativado algumas dessas opções 
no dispositivo.

Mostrar status de login — selecione Sim para exibir o seu 
status ou Não para ocultá-lo.

Selecione Configurações conexão e digite as 
seguintes informações:

Domínio — digite o nome de domínio fornecido 
pela operadora.

Nome do ponto acesso
acesso para PTT. O nome
para estabelecer uma co
Endereço do servidor —
de domínio do servidor P
Nome de usuário — dig
pela sua operadora.
Senha de PTT — digite u
estabelecer uma conexã
fornecida pela operadora
letras maiúsculas e minú

Efetuar login 
O PTT efetua login autom
é iniciado.
Quando o login é feito c
automaticamente aos ca
aplicativo foi fechado pe
perdida, o dispositivo tent
até que você opte por sa

Sair do PTT
Selecione Opções > Sair
aplicativo? será exibido
fechar o seviço. Pression
permaneça ativo em seg
estiverem abertos e você
para outro, pressione e m
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ada em grupo
para um grupo, selecione 
ue os contatos para os quais 
ne Opções > Falar com vários.

s de login de 

 assinatura do status de login 
ecione Opções > Contatos, 
ione Opções > Mostrar status 
s de login.

citação de retorno
me desejado e selecione 
e retorno.

solicitação de retorno
a solicitação de retorno para 
itação de retorno de chamada 
ra. Pressione Mostrar para abrir 
lecione um contato e Opções > 
a iniciar uma chamada privativa. 
Fazer uma chamada privativa
Selecione Opções > Contatos.

Selecione o contato com o qual deseja conversar na lista e 
selecione Opções > Fazer cham. privativa. 

Pressione e mantenha pressionada a tecla Chamar 
durante toda a conversa. Quando terminar de falar, 
solte a tecla Chamar.

Para conversar com o contato, pressione e mantenha 
pressionada a tecla Chamar em outras telas do aplicativo 
PTT, por exemplo, na tela de contatos. Para fazer uma nova 
chamada, primeiro encerre a chamada privativa. Selecione 
Desconectar ou pressione .

Dica: Lembre-se de manter o dispositivo na sua frente 
durante uma chamada PTT para que você possa ver a 
tela. Fale na direção do microfone e não cubra o 
alto-falante com as mãos.

Atender a uma chamada privativa
Pressione a tecla Chamar para iniciar uma chamada 
privativa ou a tecla Encerrar para recusar a chamada.

Dica: Você também pode fazer chamadas privativas 
ou em grupo a partir dos contatos. Selecione 
Opções > PTT > Fazer cham. privativa ou Falar 
com vários.

Fazer uma cham
Para fazer uma chamada 
Opções > Contatos, marq
você deseja ligar e selecio

Assinar o statu
outras pessoas
Para assinar ou cancelar a
PTT de outras pessoas, sel
selecione o contato, selec
de login ou Ocultar statu

Enviar uma soli
Em Contatos, vá até o no
Opções > Enviar solicit. d

Responder a uma 
Quando alguém envia um
você, o texto 1 nova solic
é exibido no modo de espe
a Cx. entrada retorno. Se
Fazer cham. privativa par
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 êxito, você deverá especificar se 
e canal. Os convites de canal são 

nal
 após fazer o login no serviço PTT, 
r. Você ouvirá um toque indicando 
ido.

e e mantenha pressionada a tecla 
conversa. Quando terminar de 
ar.

r a um canal pressionando a tecla 
 membro estiver falando, a palavra 
olte a tecla Chamar, espere a 

e falar e pressione a tecla Chamar 
ssoa tiver terminado. Uma outra 
cla Chamar pressionada e esperar 

da.

ndo em um canal, a primeira 
cla Chamar quando alguém parar 

hamada PTT, selecione Desconectar 

os atualmente ativos de um canal, 
hamada ativa no canal, selecione 
os.
Canais
É possível participar de canais públicos pré-configurados. 
Os canais públicos estão abertos para qualquer pessoa que 
conhece o URL correspondente ao canal.
Quando você está conectado a um canal e conversa, todos 
os membros que participam do canal ouvem você falando. 
Até cinco canais podem estar ativos ao mesmo tempo. 
Quando mais de um canal estiver ativo, selecione Alternar 
para alterar o canal com o qual deseja conversar.
Selecione Opções > Canais PTT.
Para conectar-se a um canal público pré-configurado pela 
primeira vez, selecione Opções > Novo canal > Adicionar 
existente. Quando você entra em um canal pré-configurado, 
é necessário digitar um URL para esse canal.

Criar seus próprios canais
Para criar um novo canal pré-configurado, selecione 
Opções > Novo canal > Criar novo. 
Você pode criar os seus próprios canais, escolher o nome do 
seu próprio canal e convidar membros. Esses membros 
podem convidar mais membros para o canal público.
Também é possível configurar canais particulares. Somente 
usuários convidados pelo host podem entrar nos canais 
particulares e utilizá-los.
Para cada canal, defina: Nome do canal, Privacidade do 
canal, Apelido, e Imagem miniatura (opcional).

Após criar um canal com
deseja enviar convites d
mensagens de texto.

Falar com um ca
Para falar com um canal
pressione a tecla Chama
que o acesso foi conced

Para continuar, pression
Chamar durante toda a 
falar, solte a tecla Cham

Se você tentar responde
Chamar enquanto outro
Aguardar será exibida. S
outra pessoa terminar d
novamente quando a pe
alternativa, é manter a te
a palavra Falar ser exibi

Quando você estiver fala
pessoa a pressionar a te
de falar, será a próxima.

Quando você finalizar a c
ou pressione .

Para visualizar os membr
quando você tiver uma c
Opções > Membros ativ
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 o convite, ele será armazenado 
nsagens. Para entrar no canal 
nsagem de convite e salve o 

 caixa de diálogo para conectar-

istro de PTT
e PTT. O registro contém as 
das, PTT recebidas e PTT criadas.

 privativa no Log de PTT, 
Também é possível convidar novos membros para um canal 
quando você estiver conectado a ele, selecionando 
Opções > Enviar convite para abrir a tela do convite. Você 
poderá convidar novos membros apenas se for o host de 
um canal particular ou se o canal for público. Os convites 
de canal são mensagens de texto.

Responder a um convite de canal
Para salvar um convite de canal recebido, selecione 
Opções > Salvar canal. O canal será adicionado aos seus 
contatos PTT, na tela dos canais.

Após salvar o convite de canal, será necessário especificar 
se deseja conectar-se ao canal. Selecione Sim para abrir a 
tela de sessões PTT. O dispositivo fará login no serviço, caso 
você ainda não tenha feito.

Se você recusar ou apagar
na caixa de entrada de me
posteriormente, abra a me
convite. Selecione Sim na
se ao canal.

Visualizar o reg
Selecione Opções > Log d
seguintes pastas: PTT perdi

Para iniciar uma chamada
pressione a tecla Chamar.
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