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Rācijsaziņa
Par rācijsaziņu
Tīkla pakalpojums rācijsaziņa (Push to talk — PTT)
ir reālā laika balss interneta protokola
pakalpojums, izmantojot GSM vai GPRS tīklus.
Rācijsaziņa nodrošina tiešu balss saziņu, nospiežot
tikai vienu taustiņu. Rācijsaziņu var izmantot
sarunai ar vienu personu vai ar personu grupu.
Pirms sākat lietot rācijsaziņu, ir jānosaka tās
uzstādījumi (piekļuves punkts, rācijsaziņa, SIP, XMD
un dalība). Varat arī uzstādījumus īpašas īsziņas
veidā saņemt no rācijsaziņas pakalpojuma
sniedzēja. Ja tādu atbalsta pakalpojuma sniedzējs,
rācijsaziņas konfigurēšanai var izmantot arī
uzstādījumu vedņa programmu. Lai iegūtu plašāku
informāciju par rācijsaziņas programmu, skatiet
ierīces lietotāja rokasgrāmatu vai vietējo Nokia
Web vietu.
Rācijsaziņā viens cilvēks runā un citi viņu klausās,
izmantojot iebūvētu skaļruni.

Uzmanību!  Lietojot skaļruni, neturiet ierīci
pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.
Runātāji atbild pārmaiņus. Tā kā vienlaicīgi var
runāt tikai viens grupas dalībnieks, runāšanas

kārtas ilgums ir ierobežots. Maksimālais ilgums
parasti ir uzstādīts uz 30 sekundēm. Informāciju par
runāšanas kārtas ilguma limitu jūsu tīklā lūdziet
savam tīkla operatoram vai pakalpojumu
sniedzējam.
Tālruņa zvani vienmēr ir prioritāri salīdzinājumā ar
rācijsaziņu.

Pieteikšanās un iziešana no
rācijsaziņas
Kad sākat rācijsaziņas (Push to talk – PTT)
pakalpojumu, jūs automātiski tiekat pieteikts un
pievienots kanāliem, kuri bija aktīvi pēdējo reizi,
kad lietojāt programmu. Ja pievienošana
neizdodas, lai pamēģinātu to vēlreiz, izvēlieties
Iespējas > Pieteikties rācijsaziņā.

Lai izietu no rācijsaziņas, izvēlieties Iespējas >
Iziet.
Lai pārslēgtos uz citu atvērtu kanālu, nospiediet un
turiet izvēlnes taustiņu.
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Rācijsaziņas zvana veikšana
un saņemšana

Uzmanību!  Lietojot skaļruni, neturiet ierīci
pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.
Lai veiktu rācijsaziņas zvanu, kamēr runājiet,
nospiediet un turiet zvanīšanas taustiņu. Lai
dzirdētu atbildi, atlaidiet zvanīšanas taustiņu.
Lai rācijsaziņas laikā kontrolētu savu kontaktu
pieteikšanās statusu, izvēlieties Iespējas >
Rācijsaziņas kontakti > Kontakti un kādu no
šādām iespējām:

●   — persona ir pieejama
●   — nezināma persona
●   — persona nevēlas, lai to traucētu, bet var

saņemt atzvanīšanas pieprasījumu
●   — persona ir izslēgusi rācijsaziņu
Šis pakalpojums ir atkarīgs no jūsu tīkla operatora
un ir pieejams tikai abonētiem kontaktiem. Lai
abonētu kontaktu, izvēlieties Iespējas > Rādīt
pieteikš. statusu.

Divpusējas sarunas veikšana
Izvēlieties Iespējas > Rācijsaziņas kontakti >
Kontakti. Izvēlieties kontaktu, kuram zvanīsit, un
Iespējas > Divpusēja saruna. Nospiediet un visu

laiku, kamēr runājat, turiet nospiestu zvanīšanas
taustiņu. Beidzot sarunu, atlaidiet zvanīšanas
taustiņu.
Lai runātu ar kontaktu, nospiediet un turiet
zvanīšanas taustiņu arī citos rācijsaziņās
programmas skatos, piem., kontaktu skatā.
Lai veiktu jaunu tālruņa zvanu, no sākuma
pabeidziet divpusējo sarunu. Izvēlieties Atvienot.

Padoms.  Rācijsaziņas zvana laikā atcerieties
turēt ierīci savā priekšā, lai varētu redzēt
ekrānu. Runājiet mikrofonā un neaizsedziet
skaļruni ar rokām.

Grupas zvana veikšana
Lai piezvanītu grupai, izvēlieties Iespējas >
Rācijsaziņas kontakti > Kontakti, atzīmējiet
kontaktus, kuriem jāzvana, un izvēlieties
Iespējas > Runāt ar vairākiem.

Atbildēšana uz rācijsaziņas zvanu
Lai atbildētu uz divpusēju zvanu, nospiediet
zvanīšanas taustiņu. Lai pārtrauktu zvanu,
nospiediet beigu taustiņu.

Padoms.  Divpusēju vai grupas zvanu var
veikt arī no mapes Kontakti. Izvēlieties
Iespējas > Rācijsaziņa > Divpusēja
saruna vai Runāt ar vairākiem. 5



Atzvanīšanas pieprasījumi
Lai nosūtītu atzvanīšanas pieprasījumu:
mapē Kontakti ritiniet līdz vēlamajam vārdam un
izvēlieties Iespējas > Sūtīt atzvan. piepras..
Kad kāds jums nosūta atzvanīšanas pieprasījumu,
gaidīšanas režīmā tiek parādīts 1 jauns atzvan.
piepras..
Lai atbildētu uz atzvanīšanas pieprasījumu:
Izvēlieties Parādīt, kontaktu un Iespējas >
Divpusēja saruna – lai sāktu divpusēju sarunu.

Rācijsaziņas grupas
Kanāli
Racījsaziņas kanālu veido cilvēku grupa (piem.,
draugi vai darba grupa), kas pievienojas kanālam
pēc ielūguma. Kad zvanāt kanālam, visi dalībnieki,
kas tam ir pievienojušies, dzird zvanu vienlaicīgi.
Varat pievienoties arī iepriekš konfigurētiem
kanāliem. Publiskie kanāli ir atvērti ikvienam, kas
zinu kanāla URL.
Kad esat pievienots kanālam un runājat, jūs dzird
visi dalībnieki, kas ir pievienojušies kanālam.
Vienlaicīgi var būt aktīvi līdz pieciem kanāliem.
Izvēlieties Iespējas > Rācijsaziņas kontakti >
Tīkla grupas/kanāli.

Lai pirmo reizi pievienotos publiskai iepriekš
noteiktai grupai vai kanālam, ir jāizveido grupa vai
kanāls. Izvēlieties Iespējas > Pievienot esošu un
ievadiet pieprasīto informāciju. Kad ir izveidota
saite ar grupu, varat mēģināt tai pievienoties.

Tīkla grupas
Tīkla grupas veido iepriekš noteikti dalībnieku
saraksti, kas tiek uzglabāti serverī. Dalībniekus
varat noteikt, pievienojot tos dalībnieku sarakstam.
Kad vēlaties runāt ar tīkla grupu, varat izvēlēties
grupu un piezvanīt tai. Serveris piezvana katram
grupas dalībniekam un zvans ir aktivizēts, kad
atbild pirmais dalībnieks.
Lai veiktu zvanu, izvēlieties Iespējas >
Rācijsaziņas kontakti > Tīkla grupas/kanāli,
ritiniet līdz rācijsaziņas grupu cilnei, izvēlieties
grupu un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Kanālu grupas izveide
Lai izveidotu jaunu konfigurētu tīkla grupu vai
kanālu, izvēlieties Iespējas > Izveidot jaunu,
Rācijsaz. tīkla grupa, or Rācijsaziņas kanāls.
Varat izveidot savus personīgos publiskos kanālus,
izvēlēties savu personīgo kanāla nosaukumu un
ielūgt dalībniekus. Šie dalībnieki publiskajā kanālā
var ielūgt citus.
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Varat uzstādīt arī privātus kanālus. Privātiem
kanāliem pievienoties atļauts ir tikai izveidotāja
ielūgtiem lietotājiem.
Katram kanālam nosakiet Tīkla grupas
nosaukums, Segvārds un Sīktēls (šis uzstādījums
nav obligāts).
Kad būsit veiksmīgi izveidojis kanālu, saņemsit
jautājumu, vai vēlaties nosūtīt kanāla
uzaicinājumus. Kanāla uzaicinājumi ir īsziņas.

Runāšana kanālā vai grupā
Lai runātu kanālā pēc pieteikšanās rācijsaziņas
pakalpojumā, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Tad
izdzirdēsit signālu, kas norāda, ka piekļuve ir
sniegta. Turpiniet nospiest un visu laiku, kamēr
runājat, turēt nospiestu zvanīšanas taustiņu.
Beidzot sarunu, atlaidiet zvanīšanas taustiņu.
Ja kanālā mēģiniet atbildēt, nospiežot zvanīšanas
taustiņu, kamēr runā cits dalībnieks, parādās
Gaidiet. Atlaidiet zvanīšanas taustiņu, pagaidiet,
kamēr otra persona beigs runāt, un tad, kad viņš ir
beidzis, atkal nospiediet zvanīšanas taustiņu.
Alternatīvi, turiet nospiestu zvanīšanas taustiņu un
gaidiet, kamēr parādīsies Runājiet.
Kad runājat kanālā, pirmā persona, kas nospiež
zvanīšanas taustiņu, kad kāds pārstāj runāt, runā
nākamā.

Lai aktīva zvana laikā kanālam redzētu pašlaik
aktīvos kanāla dalībniekus, izvēlieties Iespējas >
Aktīvie dalībnieki.
Kad esat beidzis rācijsaziņas zvanu, izvēlieties
Atvienot vai nospiediet C .
Lai uz aktīvu zvanu ielūgtu jaunus dalībniekus,
izvēlieties kanālu, kad esat tam pievienots.
Izvēlieties Iespējas > Sūtīt uzaicinājumu, lai
atvērtu uzaicinājuma skatu. Jaunus dalībniekus var
ielūgt tikai tad, kad esat privāta kanāla izveidotājs
vai arī tas ir publisks kanāls. Kanāla uzaicinājumi ir
īsziņas.
Savu grupu varat arī reklamēt, lai citi varētu par to
uzzināt un tad pievienoties tai. Izvēlieties
Iespējas > Sūtīt uzaicinājumu un ievadiet
pieprasīto informāciju.

Atbildēšana uz kanāla
uzaicinājumu
Lai saglabātu saņemtu kanāla uzaicinājumu,
izvēlieties Iespējas > Saglabāt kanālu. Kanāls
tiek pievienots jūsu rācijsaziņas kontaktiem kanālu
skatā.
Kad būsit saglabājis kanāla uzaicinājumu, saņemsit
jautājumu, vai vēlaties pievienoties kanālam.
Izvēlieties Jā, lai atvērtu rācijsaziņas sesiju skatu. Ja
vēl neesat pierakstījies, ierīce pierakstīs jūs šim
pakalpojumam.
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Ja atsakāties vai izdzēšat uzaicinājumu, tas tiek
uzglabāts jūsu ziņu iesūtnē. Lai vēlāk pievienotos
kanālam, atveriet uzaicinājuma ziņu un saglabājiet
uzaicinājumu. Lai pievienotos kanālam,
dialoglodziņā izvēlieties Jā.

Rācijsaziņas žurnāla
skatīšana
Izvēlieties Iespējas > Rācijsaziņas žurnāls un
Neatbildētie rācijzvani, Saņemtie rācijzvani vai
Izveidotie rācijzvani.
Lai no rācijsaziņas žurnāla veiktu divpusēju sarunu,
izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanīšanas
taustiņu.

Rācijsaziņas uzstādījumi
Lai mainītu jūsu rācijsaziņas lietotāja uzstādījumus,
izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi un kādu no
šādām iespējām:
● Ienākošie zvani  — Izvēlieties, vai atļaut vai

bloķēt rācijsaziņas zvanus.
● Ienākošie atzv. piepras.  — Izvēlieties, vai

saņemt vai bloķēt ienākošos atzvanīšanas
pieprasījumus.

● Pieņemto zv. saraksts  — Izvēlieties, vai
saņemt paziņojumus par ienākošajiem

rācijsaziņas zvaniem vai atbildēt uz tiem
automātiski.

● Atzvan. piepras. signāls  — Izvēlieties
atzvanīšanas pieprasījumu zvana signālu.

● Programmas startēšana  — Izvēlieties, vai
vēlaties pierakstīties rācijsaziņas pakalpojumā,
kad ieslēdzat ierīci.

● Noklusētais segvārds  — Ievadiet savu
noklusēti segvārdu, ko redzēs citi lietotāji.
Iespējams, ka to nevar mainīt.

● Rādīt manu rāc. adresi  — Izvēlieties, kad rādīt
jūsu rācijsaziņas adresi citiem zvana
dalībniekiem. Iespējams, dažas no iespējām
nevar izvēlēties.

● Pieņemto saraksts  — Izvēlieties, kam vēlaties
atļaut sazināties ar jums.

● Bloķēto saraksts  — Izvēlieties, kam nekad
nevēlaties atļaut sazināties ar jums.

● Rādīt manu piet. stat.  — Izvēlieties, kad citiem
rādīt savu pašreizējo pieteikšanās statusu.
Iespējams, jūsu pakalpojuma sniedzējs nemaz
neatbalsta šo funkciju.

● Savienojuma uzstād.  — Ja nepieciešams,
izvēlieties, lai rediģētu sava savienojuma
uzstādījumus (iespējams, šie uzstādījumi,
ieskaitot arī SIP, XDM un klātbūtnes
uzstādījumus, ir jums piegādāti).
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