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Tiesioginis ryšys
Apie tiesioginį ryšį
Tiesiogins ryšys (TR) (tinklo paslauga) – tai
kalbėjimas realiuoju laiku naudojant IP paslaugą,
kuri naudoja GSM arba GPRS tinklą. Naudojant TR
paslaugą galima užmegzti tiesioginį balso ryšį
paspaudus klavišą. Naudokitės TR ir kalbėkitės su
vienu asmeniu ar su žmonių grupe.
Prieš naudodamiesi TR paslauga, turite nustatyti TR
parametrus (prieigos taško, TR, SIP, XDM ir serverio
„Presence“). Parametrus specialiuoju tekstiniu
pranešimu galite gauti iš TR paslaugą teikiančio
paslaugų teikėjo. TR konfigūruoti taip pat galite
naudodamasis parametrų vedlio programa, jei tam
sudaro galimybes jūsų paslaugos teikėjas. Daugiau
informacijos apie TR programą rasite šio prietaiso
vartotojo vadove arba vietiniame „Nokia“
tinklalapyje.
Bendraujant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo kalba,
o kiti jo klausosi per įmontuotą garsiakalbį.

Perspėjimas:  Nelaikykite prietaiso prie
ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo
sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Kalbėtojai atsako vienas kitam. Kadangi vienu metu
gali kalbėti tik vienas grupės narys, ilgiausia
kalbėjimo trukmė yra ribota. Paprastai nustatoma
30 sekundžių ilgiausia kalbėjimo trukmė. Jei norite
gauti daugiau informacijos apie kalbėjimo trukmę
savo tinkle, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.
Telefono ryšiams visada teikiama pirmenybė
palyginti su tiesioginiais ryšiais.

Prisijungti prie TR ir nuo jo
atsijungti
Kai pradedate naudotis tiesioginio ryšio (TR)
paslauga, jūs automatiškai prijungiamas prie
kanalų, kurie buvo įjungti paskutinį kartą, kai
uždarėte programą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta,
bet norite bandyti dar kartą, pasirinkite
Funkcijos > Įsiregistruoti TR.

Jei norite išjungti TR, pasirinkite Funkcijos >
Uždaryti.
Jei norite įjungti kitą atidarytą programą,
paspauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą.
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Skambinti TR ir priimti TR
skambučius

Perspėjimas:  Nelaikykite prietaiso prie
ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo
sklindantis garsas gali būti labai stiprus.
Jei norite skambinti tiesioginiu ryšiu, paspauskite ir
laikykite paspaudę skambinimo klavišą per visą
kalbėjimo laiką. Jei norite klausytis atsakymo,
skambinimo klavišą atleiskite.
Jei norite patikrinti savo adresatų įsiregistravimo
būklę, TR programoje pasirinkite Funkcijos > TR
adresatai > Adresatai ir vieną iš šių funkcijų:

●   — įsiregistravęs asmuo
●   — nepažįstamas asmuo
●   — asmuo nenori būti sutrukdytas, bet gali

gauti užklausą
●   — asmens TR išjungtas
Ši paslauga priklauso nuo tinklo operatoriaus ir
teikiama tik ją užsisakiusiems adresatams. Jei
norite priimti adresatą, pasirinkite Funkcijos >
Rodyti įsiregistr. būklę.

Ryšys „vienas su vienu“
Pasirinkite Funkcijos > TR adresatai >
Adresatai. Pasirinkite, su kuo norite kalbėtis ir

Funkcijos > Kalbėtis „1 su 1“. Paspauskite ir
laikykite paspaudę skambinimo klavišą visą
kalbėjimo laiką. Kai baigiate, skambinimo klavišą
atleiskite.
Jei norite ką nors sakyti adresatui, paspauskite ir
laikykite paspaudę skambinimo klavišą, taip pat ir
kituose TR programos rodiniuose, pvz., adresų
knygos rodinyje.
Jei norite pradėti kitą skambutį, pirmiausia
nutraukite ryšį „vienas su vienu“. Pasirinkite
Atsijungti.

Patarimas:  Nepamirškite laikyti prietaisą
priešais save, kai kalbatės tiesioginiu ryšiu,
kad matytumėte ekraną. Kalbėkite į
mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio
rankomis.

Skambinti grupei
Jei norite skambinti grupei, pasirinkite Funkcijos >
TR adresatai > Adresatai, pažymėkite adresatus,
kuriems norite skambinti ir pasirinkite Funkcijos >
Kalbėtis su keliais adres..

Atsiliepti į TR skambutį
Jei norite atsiliepti į skambutį „vienas su vienu“,
paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite atmesti
skambutį, paspauskite baigimo klavišą. 5



Patarimas:  Taip pat galite kalbėtis „vienas
su vienu“ ar su grupe iš adresų knygos.
Pasirinkite Funkcijos > TR > Kalbėtis „1 su
1“ arba Kalbėtis su keliais adres..

Atgalinio ryšio užklausos
Jei norite siųsti atgalinio ryšio užklausą:
Adresų knygoje slinkties klavišu pereikite prie
norimo vardo ir pasirinkite Funkcijos > Siųsti atg.
ryšio užklausą.
Jei kas nors siunčia jums atgalinio ryšio užklausą,
prietaisui veikiant laukimo režimu matyti 1 nauja
atg. ryš. užklausa.
Jei norite atsakyti į atgalinio ryšio užklausą:
Pasirinkite Rodyti, adresatą ir Funkcijos >
Kalbėtis „1 su 1“, jei norite pradėti kalbėtis „vienas
su vienu“.

TR grupės
Kanalai
TR kanalą sudaro žmonių grupė (pvz., draugai ar
kolegos), kurie pakvietus prisijungė prie kanalo. Kai
skambinate kanalui, tuo pačiu metu skambutį girdi
visi prie kanalo prisijungę nariai.

Galite prisijungti prie iš anksto sukonfigūruotų
kanalų. Prie viešųjų kanalų gali prisijungti visi, kurie
žino kanalo URL.
Kai prisijungiate prie kanalo ir kalbate, jus girdi visi
prie kanalo prisijungę nariai. Tuo pačiu metu gali
būti įjungti daugiausia penki kanalai.
Pasirinkite Funkcijos > TR adresatai > Tinklo
grupės / kanalai.
Kad galėtumėte prisijungti prie iš anksto
sukonfigūruotos tinklo grupės ar kanalo pirmą
kartą, pirmiausia turite sukurti tą grupę ar kanalą.
Pasirinkite Funkcijos > Įtraukti esamą ir įrašykite
reikiamą informaciją. Kai nuoroda į grupę sukurta,
galite bandyti prisijungti prie grupės.

Tinklo grupės
Tinklo grupes sudaro iš anksto sudaryti serveryje
esančių narių sąrašai. Dalyvius galite nustatyti
įtraukdami juos į narių sąrašą. Jei norite kalbėtis su
tinklo grupe, galite pasirinkti grupę ir skambinti jai.
Serveris skambina kiekvienam grupės nariui ir ryšys
užmezgamas, kai atsako pirmasis narys.
Jei norite skambinti, pasirinkite Funkcijos > TR
adresatai > Tinklo grupės / kanalai, slinkties
klavišu pereikite prie TR grupės skirtuko, pasirinkite
grupę ir paspauskite skambinimo klavišą.
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Sukurti kanalo grupę
Jei norite sukurti naujos konfigūracijos tinklo grupę
ar kanalą, pasirinkite Funkcijos > Sukurti naują,
TR tinklo grupę arba TR kanalą.
Jūs galite kurti savo viešuosius kanalus, pasirinkti
savo kanalo pavadinimą ir kviesti narius. Šie nariai
gali pakviesti į viešąjį kanalą kitus narius.
Taip pat galite diegti privačius kanalus. Prisijungti
prie privačių kanalų ir jais naudotis gali tik
šeimininko pakviesti naudotojai.
Kiekvienam kanalui pasirinkite Tinklo grupės
pavadinimas, Slapyvardis ir Miniatiūra
(nebūtinai).
Sėkmingai sukūrę kanalą, būsite paklausti, ar norite
siųsti kvietimus prisijungti prie kanalo. Pakvietimai
prisijungti prie kanalo yra tekstiniai pranešimai.

Kalbėtis su kanalu ar grupe
Jei norite kalbėtis su kanalo dalyviais po to, kai
prisijungiate prie TR paslaugos, paspauskite
skambinimo klavišą. Pasigirsta signalas, kuris
reiškia, kad prisijungėte. Laikykite paspaudę
skambinimo klavišą visą kalbėjimo laiką. Kai
baigiate, skambinimo klavišą atleiskite.
Jei bandote atsakyti kanalo dalyviui spausdami
skambinimo klavišą, kai kalba kitas narys, matyti
Palaukite. Atleiskite skambinimo klavišą,

palaukite, kol kitas asmuo baigs kalbėti ir
paspauskite skambinimo klavišą vėl nariui baigus
kalbėti. Taip pat galite laikyti paspaudę
skambinimo klavišą ir laukti, kol pasirodys
Kalbėkite.
Jei kalbate su kanalo dalyviais, vienam dalyviui
baigus kalbėti toliau kalba tas, kuris pirmasis
paspaudė skambinimo klavišą.
Jei norite matyti visus prisijungusius kanalo narius,
kai skambinate kanalui, pasirinkite Funkcijos >
Aktyvieji nariai.
Kai baigiate TR, pasirinkite Atsijungti arba
paspauskite C .
Jei į aktyvų skambutį norite pakviesti naujų narių,
pasirinkite kanalą, kai esate prie jo prisijungęs.
Pasirinkite Funkcijos > Siųsti kvietimą, jei norite
atidaryti pakvietimo rodinį. Naujus narius galite
kviesti tik tada, jei jūs esate privataus kanalo
šeimininkas arba jei kanalas yra viešas. Pakvietimai
prisijungti prie kanalo yra tekstiniai pranešimai.
Taip pat galite pristatyti savo grupę, kad kiti
sužinotų, kas joje dalyvauja ir tada prisijungtų.
Pasirinkite Funkcijos > Siųsti kvietimą ir
įrašykite reikiamą informaciją.
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Atsakyti į kvietimą jungtis prie
kanalo
Jei norite išsaugoti gautą kvietimą jungtis prie
kanalo, pasirinkite Funkcijos > Išsaugoti
kanalą. Kanalas įtraukiamas į TR adresatų sąrašą
kanalų rodinyje.
Kai išsaugojate kvietimą jungtis prie kanalo, jūsų
klausiama, ar norėtumėte prisijungti prie kanalo.
Pasirinkite Taip, jei norite atidaryti TR pokalbio
rodinį. Jei dar nesate prisijungę prie paslaugos,
prietaisas prie jos prisijungia.
Jei kvietimą atmetate ar ištrinate, kvietimas
saugomas jūsų gautų pranešimų kataloge. Jei prie
kanalo norite prisijungti vėliau, atidarykite
kvietimo pranešimą ir išsaugokite kvietimą.
Pasirinkite Taip, kai klausiama, ar jungtis prie
kanalo.

Peržiūrėti TR žurnalą
Pasirinkite Funkcijos > TR žurnalas ir Praleisti
tiesioginiai ryšiai, Priimti tiesioginiai ryšiai
arba Užmegzti tiesioginiai ryšiai.
Jei norite kalbėtis „vienas su vienu“ su adresatu iš
TR žurnalo. pasirinkite adresatą ir paspausite
skambinimo klavišą.

TR parametrai
Kad pakeistumėte TR naudootojo parametrus,
pasirinkite Funkcijos > Parametrai ir vieną iš šių
parinkčių:
● Priimti ryšius  — Pasirinkite, ar leisti TR

skambučius, ar jų neleisti.
● Priimti atgal. ryšio užkl.  — Pasirinkite, ar

gauti, priimamo atgalinio ryšio užklausas, ar jų
negauti.

● Ryšiai iš priim. sąrašo  — Pasirinkite, ar norite,
kad būtų pranešta apie priimamus TR
skambučius, ar atsiliepti į skambučius
automatiškai.

● Atgalinio ryšio užkl. tonas  — Pasirinkite
atgalinio ryšio užklausų skambėjimo toną.

● Programos įjungimas  — Pasirinkite, ar norite
prisijungti prie TR paslaugos, kai įjungiate savo
prietaisą.

● Numatytasis slapyvardis  — Įrašykite savo
numatytąjį slapyvardį, kuris rodomas kitiems
naudotojams. Gali būti, kad šio parametro taisyti
negalite.

● Rodyti mano TR adresą  — Pasirinkite, kada
norite, kad jūsų TR adresas būtų rodomas kitiems
TR dalyviams. Gali būti, kad kai kurių iš funkcijų
pasirinkti negalite..

● Priimamųjų sąrašas  — Pasirinkite, kam norite
leisti susisiekti su jumis.8



● Užblokuotųjų sąrašas  — Pasirinkite, kam
niekada nenorite leisti susisiekti su jumis.

● Rodyti įsiregistr. būklę  — Pasirinkite, kada
rodyti jūsų įsiregistravimo būklę kitiems. Gali
būti, kad jūsų paslaugos teikėjas šios funkcijos
neteikia.

● Ryšio parametrai  — Jei reikia, taisykite savo
ryšio parametrus (gali būti, kad šie parametrai,
įskaitant SIP, XDM ir serverio „Presence“
parametrus, perduodami iš karto).
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