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Premir para falar

Premir para falar (PPF) (serviço de rede) é um serviço 
de voz por IP em tempo real, implementado numa rede 
GSM/GPRS. Premir para falar fornece comunicação de voz 
directa e é activado através de uma tecla. Utilize premir 
para falar para ter uma conversa com uma pessoa ou 
com um grupo de pessoas. 

Para utilizar o serviço premir para falar, deve configurar 
o ponto de acesso e as definições de premir para falar. 
Pode receber as definições numa mensagem de texto 
especial enviada pelo fornecedor de serviços que fornece 
o serviço de premir para falar. Também pode utilizar 
a aplicação Assist. defs. para efectuar a configuração, 
se for suportado pelo fornecedor de serviços. Para obter 
mais informações sobre a aplicação, consulte os manuais 
do seu dispositivo em www.nokia.com/support ou o web 
site local da Nokia.

Prima  e escolha Ferramentas > Conectiv. > Premir 
p/ falar.

Na comunicação premir para falar, uma pessoa fala 
enquanto as outras escutam através do altifalante 
incorporado. Os interlocutores respondem uns aos outros 
à vez. Uma vez que só um membro do grupo pode falar 
em qualquer altura, a duração máxima de cada período 

de fala é limitada. A duração máxima é normalmente 
de 30 segundos. Para obter informações detalhadas 
sobre a duração de cada intervenção na sua rede, 
contacte o fornecedor de serviços.

 Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido 
quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que 
o volume pode ser extremamente elevado.

As chamadas telefónicas têm sempre prioridade sobre 
as actividades de premir para falar.

Definir um ponto de acesso 
de premir para falar
Muitos fornecedores de serviços pedem que utilize um 
ponto de acesso à Internet (IAP) como ponto de acesso 
predefinido. Outros fornecedores de serviços permitem 
utilizar um ponto de acesso WAP. Para mais informações, 
contacte o seu operador de rede.

Caso não tenha uma ligação WAP, poderá ter de 
contactar o seu fornecedor de serviços para obter 
ajuda quando efectuar a primeira ligação ou visitar 
www.nokia.com/phonesettings.
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Definições de premir para falar
Prima  e escolha Ferramentas > Conectiv. > Premir 
p/ falar > Opções > Definições de PPF.

Escolha Definições do utilizador e introduza as seguintes 
informações:

Chamadas da lista de aceitação—Escolha Notificar 
se pretender receber uma notificação sempre que receber 
uma chamada. Escolha Aceitar automat. se pretender 
que as chamadas de premir para falar sejam atendidas 
automaticamente. Escolha Não permitido se pretender 
que as chamadas de premir para falar sejam rejeitadas 
automaticamente.

Tom de alerta de ch. PPF—Escolha Definido por perfil 
se pretender que a definição de alerta de nova chamada 
de premir para falar seja igual ao tom de alerta de nova 
chamada definido no perfil actualmente activo.

Tom pedido de ch. resp.—Escolha um tom para os pedidos 
de chamada de resposta.

Início da aplicação—Escolha esta opção se pretender 
iniciar sessão no serviço premir para falar ao ligar 
o dispositivo.

Alcunha predefinida—Introduza a sua alcunha 
predefinida, que será apresentada aos restantes 
utilizadores. É possível que o fornecedor de serviços tenha 
desactivado a edição desta opção no seu dispositivo.

Mostrar meu endrç. PPF—Escolha Em chs. 1 para 1, 
Em chs. de grupo, Em todas as chs. ou Nunca. É possível 
que o fornecedor de serviços tenha desactivado algumas 
destas opções no seu dispositivo.

Mostrar meu est. iníc. ses.—Escolha Sim se pretender 
mostrar o seu estado ou Não se pretender manter o seu 
estado oculto.

Escolha Definições de ligação e introduza as seguintes 
informações:

Domínio—Introduza o nome do domínio obtido junto 
do fornecedor de serviços.

Nome do ponto de acesso—Introduza o nome do ponto 
de acesso de premir para falar. O nome do ponto de 
acesso é necessário para estabelecer uma ligação à rede 
GSM/GPRS. 

Endereço servidor—Introduza o endereço IP ou o nome 
do domínio do servidor de premir para falar obtido junto 
do fornecedor de serviços.

Nome do utilizador—Introduza o seu nome de utilizador 
obtido junto do fornecedor de serviços.

Senha PPF—Se necessário, introduza uma senha para 
efectuar uma ligação de dados. A senha é normalmente 
fornecida pelo fornecedor de serviços e é, frequentemente, 
sensível a maiúsculas e minúsculas.
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Iniciar a sessão de premir 

para falar
Prima  e escolha Ferramentas > Conectiv. > Premir 
p/ falar. A sessão do serviço premir para falar é iniciada 
automaticamente após a respectiva activação.

Quando o início de sessão for efectuado, o serviço premir 
para falar estabelece automaticamente a ligação aos 
canais que estavam activos da última vez que a aplicação 
foi fechada. Caso perca a ligação, o dispositivo tentará 
iniciar de novo a sessão automaticamente até o utilizador 
optar por sair do serviço premir para falar.

Sair de premir para falar
Prima  e escolha Ferramentas > Conectiv. > Premir 
p/ falar > Opções > Sair. Em seguida, é-lhe perguntado 
se pretende Encerrar sessão em PPF após sair da 
aplicação?. Prima Sim para sair da sessão e fechar 
o serviço. Prima Não se pretender manter a aplicação 
activa em segundo plano. Se estiverem abertas diversas 
aplicações e pretender alternar entre uma aplicação 
e outra, mantenha premido .

Efectuar uma chamada 
um para um
Escolha Opções > Contactos.

Na lista, seleccione o contacto com o qual pretende falar 
e escolha Opções > Falar 1 para 1. 

Mantenha premido  enquanto estiver a falar. 
Quando acabar de falar, liberte .

Para falar com o contacto, mantenha premido , 
também disponível noutras vistas da aplicação Premir 
p/ falar, por exemplo, a vista contactos. Para efectuar uma 
nova chamada telefónica, primeiro termine a chamada um 
para um. Escolha Desligar ou prima .

 Sugestão! Não se esqueça de segurar o dispositivo 
à sua frente durante uma chamada de premir para 
falar, para conseguir ver o visor. Fale na direcção 
do microfone e não cubra o altifalante com as mãos.

Atender uma chamada um para um
Prima  para iniciar uma chamada um para um ou  
para recusar a chamada.

 Sugestão! Também pode fazer uma chamada um para 
um ou de grupo a partir dos contactos. Escolha 
Opções > PPF > Falar 1 para 1 ou Falar para vários.
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Efectuar uma chamada de grupo
Para telefonar a um grupo, escolha Opções > Contactos, 
marque os contactos para os quais pretende telefonar 
e escolha Opções > Falar para vários.

Subscrever o estado do início de 
sessão de outros utilizadores
Para subscrever ou anular a subscrição do estado de 
início de sessão de premir para falar de outros utilizadores, 
escolha Opções > Contactos, seleccione o contacto 
e escolha Opções > Mostrar est. início sess. ou Ocultar 
est. início sess.

Enviar um pedido de chamada 
de resposta
Em Contactos, seleccione o nome pretendido e escolha 
Opções > Enviar ped. ch. de resp.

Responder a um pedido de chamada 
de resposta
Quando alguém lhe enviar um pedido de chamada 
de resposta, é apresentada a indicação 1 novo pedido 

de chamada de resposta no modo de espera. Prima 
Mostrar para abrir a Cx. entr. ch. resposta. Seleccione um 
contacto e escolha Opções > Falar 1 para 1 para iniciar 
uma chamada um para um. 

Canais
Pode aderir a canais públicos pré-configurados. Os canais 
públicos estão abertos a todos os que conhecerem 
o endereço web do canal.

Quando estiver ligado a um canal e falar, todos os 
membros ligados ao canal irão ouvi-lo a falar. Pode ter um 
máximo de cinco canais activos em simultâneo. Quando 
existir mais de um canal activo, escolha Trocar para alterar 
o canal em que pretende falar.

Escolha Opções > Canais PPF.

Para estabelecer a ligação, pela primeira vez, a um canal 
público pré-configurado, escolha Opções > Novo canal > 
Adicionar existente. Quando aderir a um canal pré-
configurado, deverá introduzir um web referente ao canal.

Criar os seus próprios canais
Para criar um novo canal pré-configurado, escolha 
Opções > Novo canal > Criar novo. 
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Pode criar os seus próprios canais públicos, escolher o seu 

próprio nome de canal e convidar membros. Esses membros 
podem convidar mais membros para o canal público.

Também pode configurar canais privados. Apenas os 
utilizadores convidados pelo anfitrião podem aderir 
e utilizar os canais privados.

Em cada canal, defina: Nome do canal, Privacidade 
do canal, Alcunha e Miniatura (opcional).

Depois de criar um canal, é-lhe perguntado se pretende 
enviar convites de canal. Os convites de canal são 
mensagens de texto.

Falar num canal
Para falar num canal depois de iniciar sessão no serviço 
premir para falar, prima . É emitido um som a indicar 
que o acesso foi concedido.

Continue a manter premido  enquanto estiver a falar. 
Quando acabar de falar, liberte .

Se tentar responder num canal, premindo  enquanto 
estiver outro membro a falar, é apresentada a indicação 
Esperar. Liberte , espere que a outra pessoa acabe 
de falar, e prima  novamente quando o orador tiver 
terminado. Em alternativa, mantenha premido  
e aguarde até que seja apresentada a indicação Falar.

Quando estiver a falar num canal, a primeira pessoa 
a premir  quando alguém parar de falar, será a próxima 
a falar.

Quando terminar a chamada premir para falar, escolha 
Desligar ou prima .

Para ver os membros actualmente activos num canal, 
quando tiver uma chamada activa no canal, escolha 
Opções > Membros activos.

Também pode convidar novos membros para um canal 
quando estiver ligado ao mesmo, escolha Opções > 
Enviar convite para abrir a vista de convite. Só é possível 
convidar novos membros se for o anfitrião de um canal 
privado ou se o canal for público. Os convites de canal 
são mensagens de texto.

Responder a um convite de canal
Para guardar um convite de canal recebido, escolha 
Opções > Guardar canal. O canal é adicionado aos 
contactos de premir para falar, na vista de canais.

Depois de guardar o convite de canal, é-lhe perguntado 
se pretende estabelecer ligação ao canal. Escolha Sim 
para abrir a vista de sessões de premir para falar. 
O seu dispositivo inicia a sessão no serviço caso ainda 
não a tenha iniciado.
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Se rejeitar ou limpar o convite, este é guardado na caixa 
de entrada de mensagens. Para aderir mais tarde ao canal, 
abra a mensagem e guarde o convite. Escolha Sim na caixa 
de diálogo para estabelecer a ligação ao canal.

Ver o registo de premir para falar
Prima  e escolha Ferramentas > Conectiv. > Premir 
p/ falar > Opções > Registo de PPF. O registo contém 
as seguintes pastas: PPF não atendidas, PPF recebidas 
e PPF criadas.

Para iniciar uma chamada um para um a partir 
do Registo de PPF, prima .
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