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Push to talk
O službě Push to talk
Push to talk (PTT) (síťová služba) je hlasová služba
pracující v reálném čase na protokolu IP, využívající
síť GSM/GPRS. Služba PTT umožňuje přímou
hlasovou komunikaci po stisknutí tlačítka. Služba
PTT slouží ke konverzaci s jednou osobou nebo se
skupinou osob.
Před zahájením práce se službou PTT musíte
definovat nastavení služby PTT (přístupový bod,
PTT, SIP, XDM a Přítomnost). Nastavení můžete v
podobě speciální textové zprávy obdržet od
provozovatele služby PTT. Pro konfiguraci služby
PTT můžete použít také průvodce nastavením,
pokud ho provozovatel služby podporuje. Další
informace o aplikaci PTT najdete v rozšířené
uživatelské příručce k přístroji nebo na místním
webovém serveru společnosti Nokia.
U komunikace PTT jeden uživatel hovoří a ostatní
poslouchají z vestavěného reproduktoru.

Výstraha:  Je-li používán reproduktor,
nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být
velmi vysoká.

Účastníci se v hovoru střídají. Protože může mluvit
vždy pouze jeden člen skupiny, je omezena
maximální doba jednoho úseku hovoru. Maximální
délka je většinou 30 sekund. Podrobnosti o délce
jednoho hovoru ve vaší síti získáte od operátora sítě
nebo provozovatele služby.
Telefonní hovory mají vždy přednost před
aktivitami Push to talk.

Přihlášení se a ukončení
služby PTT
Po spuštění se aplikace Push to talk (PTT)
automaticky přihlásí a připojí ke kanálům, které
byly aktivní, když byla aplikace naposledy
ukončena. Pokud se připojení nezdaří a chcete se o
přihlášení pokusit znovu, zvolte možnost Volby >
Přihlásit k PTT.

Pro ukončení aplikace PTT zvolte možnost Volby >
Konec.
Pro přepnutí do jiné otevřené aplikace podržte
stisknuté tlačítko Menu.
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Volání a přijímání hovorů
PTT

Výstraha:  Je-li používán reproduktor,
nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být
velmi vysoká.
Chcete-li zahájit hovor PTT, stiskněte tlačítko Volat
a držte ho po celou dobu, kdy hovoříte. Když chcete
poslouchat odpověď, tlačítko Volat uvolněte.
Chcete-li zkontrolovat stav kontaktů, zvolte v
aplikaci PTT možnost Volby > Kontakty PTT >
Kontakty a vyberte některou z těchto možností:

●   — účastník je k dispozici
●   — stav účastníka není znám
●   — účastník nechce být rušen, ale přijímá

požadavky na zpětné volání
●   — účastník má aplikaci PTT vypnutou
Tato služba závisí na operátorovi sítě a je k dispozici
pouze pro objednané kontakty. Chcete-li objednat
zjišťování stavu kontaktu, zvolte možnost Volby >
Zobrazit stav přihlášení.

Individuální volání
Zvolte možnost Volby > Kontakty PTT >
Kontakty. Vyberte kontakt, se kterým chcete
hovořit, a zvolte možnost Volby > Individuální

volání. Po celou dobu hovoru držte stisknuté
tlačítko Volat. Jakmile domluvíte, tlačítko Volat
uvolněte.
Podržíte-li stisknuté tlačítko Volat, můžete s
kontaktem hovořit i v jiných zobrazeních aplikace
PTT, například v zobrazení kontaktů.
Chcete-li zahájit nový telefonní hovor, musíte
nejprve ukončit individuální volání. Zvolte možnost
Odpojit.

Tip:  V průběhu hovoru pomocí služby PTT
držte přístroj před sebou, abyste viděli na
displej. Mluvte do mikrofonu a nezakrývejte
reproduktor rukou.

Zahájení skupinového hovoru
Chcete-li zavolat skupině, zvolte možnost Volby >
Kontakty PTT > Kontakty, označte kontakty,
kterým chcete volat, a zvolte možnost Volby >
Volat s více.

Přijmutí hovoru PTT
Chcete-li přijmout individuální hovor, stiskněte
tlačítko Volat. Pro odmítnutí hovoru stiskněte
tlačítko Konec.

Tip:  Individuální nebo skupinový hovor
můžete zahájit i z aplikace Kontakty. Zvolte
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možnost Volby > PTT > Individuální
volání nebo Volat s více.

Požadavky na zpětná volání
Odeslání požadavku na zpětné volání:
V aplikaci Kontakty vyhledejte požadované jméno a
zvolte možnost Volby > Poslat pož. na zp. vol..
Když vám někdo pošle požadavek na zpětné volání,
přístroj v pohotovostním režimu zobrazí zprávu 1
požad. na zpět. volání.
Reakce na požadavek na zpětné volání
Zvolte možnost Ukázat, vyberte kontakt a možností
Volby > Individuální volání zahajte individuální
hovor.

Skupiny PTT
Kanály
Kanál PTT se skládá ze skupiny osob (například
přátel nebo pracovní skupiny), které se ke kanálu
připojily poté, co byly pozvány. Když zavoláte kanál,
slyší hovor všichni připojení členové současně.
Můžete se připojit k předem konfigurovanému
kanálu. Veřejné kanály jsou otevřeny pro všechny
uživatele, kteří znají adresu URL daného kanálu.

Když jste připojeni ke kanálu a hovoříte, slyší vás
všichni členové připojení k tomuto kanálu.
Současně může být aktivních až pět kanálů.
Zvolte možnost Volby > Kontakty PTT > Síťové
skup. / kanály.
Chcete-li se připojit k veřejné předem
konfigurované síťové skupině nebo kanálu poprvé,
musíte skupinu nebo kanál nejprve vytvořit. Zvolte
možnost Volby > Přidat existující a zadejte
požadované informace. Po vytvoření odkazu na
skupinu se můžete pokusit ke skupině připojit.

Síťové skupiny
Síťové skupiny se skládají z předem
konfigurovaných seznamů členů uložených na
serveru. Účastníky můžete definovat tak, že je
přidáte do seznamu. Chcete-li hovořit k síťové
skupině, můžete ji vybrat a zahájit s ní hovor. Server
zavolá všem účastníkům skupiny a hovor je
připraven, jakmile odpoví první účastník.
Chcete-li zahájit hovor, zvolte možnost Volby >
Kontakty PTT > Síťové skup. / kanály, na kartě
skupin PTT vyberte skupinu a stiskněte tlačítko
Volat.
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Vytvořeni skupiny kanálu
Chcete-li novou konfigurovanou síťovou skupinu
nebo kanál, zvolte možnost Volby > Vytvořit
novou, Síťová skupina PTT nebo Kanál PTT.
Můžete vytvořit i vlastní veřejný kanál, určit jeho
název a pozvat do něj členy. Členové mohou k
veřejnému kanálu přizvat další členy.
Můžete vytvářet i soukromé kanály. Do soukromého
kanálu se mohou připojit pouze uživatelé pozvaní
hostitelem.
Pro každý kanál definujte údaje Název síťové
skupiny, Přezdívka a Miniatura (volitelné).
Po úspěšném vytvoření kanálu budete dotázáni,
zda chcete odeslat pozvánky ke kanálu. Pozvánky
jsou textové zprávy.

Hovor s uživateli kanálu nebo
skupinou
Chcete-li po přihlášení ke službě PTT zahájit hovor
s uživateli kanálu, stiskněte tlačítko Volat. Uslyšíte
tón potvrzující udělení přístupu. Po celou dobu
hovoru držte stisknuté tlačítko Volat. Jakmile
domluvíte, tlačítko Volat uvolněte.
Pokud se stisknutím tlačítka Volat pokusíte oslovit
kanál v okamžiku, kdy hovoří jiný uživatel, přístroj
zobrazí zprávu Čekejte. Uvolněte tlačítko Volat,
počkejte, až hovořící uživatel domluví, a stiskněte

tlačítko Volat znovu. Můžete také ponechat tlačítko
Volat stisknuté a počkat na zobrazení zprávy
Hovořte.
Pokud hovoříte s uživateli kanálu a jeden uživatel
přestane mluvit, začíná mluvit první uživatel, který
stiskne tlačítko Volat.
Chcete-li při aktivním hovoru zobrazit aktivní
uživatele kanálu, zvolte možnost Volby > Aktivní
členové.
Po ukončení hovoru PTT zvolte možnost Odpojit
nebo stiskněte tlačítko C .
Chcete-li k aktivnímu hovoru přizvat další členy,
vyberte kanál, ke kterému jste připojeni. Možností
Volby > Poslat pozvánku otevřete zobrazení
pozvánek. Nové členy můžete zvát pouze do
veřejného kanálu nebo jako hostitel soukromého
kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.
Skupinu také můžete zveřejnit, aby se o ní ostatní
uživatelé dozvěděli a mohli se k ní připojit. Zvolte
možnost Volby > Poslat pozvánku a zadejte
požadované informace.

Reakce na přizvání ke kanálu
Chcete-li uložit příchozí pozvánku ke kanálu, zvolte
možnost Volby > Uložit kanál. Kanál bude přidán
do vašich kontaktů PTT (do zobrazení kanálů).
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Po uložení pozvánky ke kanálu budete dotázáni, zda
se chcete ke kanálu připojit. Možností Ano otevřete
zobrazení relací PTT. Pokud ještě nejste přihlášeni,
přístroj se přihlásí ke službě.
Pokud pozvánku odmítnete nebo smažete, bude
uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Chcete-
li se ke kanálu připojit později, otevřete zprávu s
pozvánkou a pozvánku uložte. Chcete-li se připojit
ke kanálu, zvolte v dialogovém okně možnost Ano.

Zobrazení protokolu PTT
Zvolte možnost Volby > Protokol PTT a Nepřijatá
volání PTT, Přijatá volání PTT nebo Iniciovaná
volání PTT.
Chcete-li z protokolu PTT zahájit individuální hovor,
vyhledejte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko
Volat.

Nastavení služby PTT
Chcete-li změnit uživatelské nastavení PTT, zvolte
možnost Volby > Nastavení a vyberte některou z
následujících možností:
● Příchozí volání  — Nastavte, zda chcete volání

PTT povolit nebo blokovat.

● Přích. požad. na zp. vol.  — Nastavte, zda chcete
přijímat nebo blokovat příchozí požadavky na
zpětné volání.

● Volání ze sezn. přijíman.  — Nastavte, zda
chcete být na příchozí volání PTT upozorňováni
nebo zda je chcete přijímat automaticky.

● Tón pož. na zpět. volání  — Vyberte vyzváněcí
tón pro požadavky na zpětné volání.

● Spuštění aplikace  — Nastavte, zda se chcete ke
službě PTT přihlašovat při zapnutí přístroje.

● Výchozí přezdívka  — Zadejte výchozí přezdívku
zobrazenou ostatním uživatelům. Toto
nastavení nemusí být možné upravovat.

● Ukázat mou adresu PTT  — Nastavte, kdy chcete
ostatním účastníkům hovoru zobrazovat svou
adresu PTT. Některé možnosti nemusí být možné
použít.

● Seznam přijímaných  — Vyberte kontakty, které
se s vámi mohou spojit.

● Seznam blokovaných  — Vyberte kontakty,
které se s vámi nebudou moci spojit.

● Zobrazit můj stav přihl.  — Nastavte, zda chcete
ostatním účastníkům zobrazovat aktuální stav
přihlášení. Víš provozovatel služby nemusí tuto
funkci podporovat.

● Nastavení spojení  — Je-li to nutné, nastavte
možnosti spojení (tyto údaje, včetně údajů SIP,
XDM a přítomnosti, mohly být nastaveny na
dálku).8
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