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Apasă şi vorbeşte
Despre Apasă şi vorbeşte
Apasă şi vorbeşte (ASV) (serviciu de reţea) este un
serviciu de voce prin IP în timp real, care utilizează
o reţea GSM sau GPRS. ASV asigură comunicaţii
vocale directe la apăsarea unei taste. Utilizaţi ASV
pentru a purta conversaţii cu persoană sau un grup
de persoane.
Înainte de a utiliza ASV, trebuie să definiţi setările
ASV (punct de acces, ASV, SIP, XDM şi Prezenţă).
Puteţi recepţiona setările într-un mesaj text special,
de la furnizorul serviciului ASV. De asemenea, puteţi
configura setările ASV cu ajutorul aplicaţiei Asistent
setări, dacă acest lucru este acceptat de furnizorul
de servicii. Pentru informaţii suplimentare despre
aplicaţia ASV, consultaţi ghidul utilizatorului
corespunzător aparatului Dvs. sau site-ul Web local
Nokia.
În comunicaţiile ASV, o persoană vorbeşte, iar
celelalte o ascultă în difuzorul incorporat.

Avertizare:  Nu ţineţi aparatul la ureche
atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul
sonor poate fi extrem de puternic.

Participanţii la convorbire vorbesc pe rând. Dat fiind
faptul că la un moment dat poate vorbi o singură
persoană, durata intervenţiei este limitată. Durata
maximă se setează de obicei la 30 de secunde.
Pentru detalii privind durata intervenţiei în reţeaua
Dvs., luaţi legătura cu furnizorul de servicii.
Apelurile telefonice au întotdeauna prioritate faţă
de activităţile ASV.

Deconectarea şi ieşirea din
ASV
Atunci când porniţi serviciul Apasă şi vorbeşte (ASV),
aparatul vă conectează automat la serviciu şi la
canalele care erau active la ultima închidere a
aplicaţiei. În cazul în care conectarea nu reuşeşte,
pentru a încerca din nou, selectaţi Opţiuni >
Conectare la ASV.

Pentru a ieşi din ASV, selectaţi Opţiuni > Ieşire.
Pentru a comuta la o altă aplicaţie deschisă, apăsaţi
şi menţineţi apăsată tasta meniu.
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Efectuarea şi recepţionarea
unui apel ASV

Avertizare:  Nu ţineţi aparatul la ureche
atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul
sonor poate fi extrem de puternic.
Pentru a efectua un apel ASV, apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta de apelare cât timp vorbiţi. Pentru a
asculta răspunsul, eliberaţi tasta de apelare.
Pentru a verifica starea de conectare a contactelor,
în ASV, selectaţi Opţiuni > Contacte ASV >
Contacte şi dintre următoarele opţiuni:

●   — persoană disponibilă
●   — persoană necunoscută
●   — persoana nu doreşte să fie deranjată, dar

poate primi solicitări de apelare inversă
●   — persoana a dezactivat ASV
Acest serviciu depinde de operatorul de reţea şi este
disponibilă doar pentru contactele care au
abonament. Pentru a abona un contact, selectaţi
Opţiuni > Afişare stare conectare.

Efectuarea unui apel unu la unu
Selectaţi Opţiuni > Contacte ASV > Contacte.
Selectaţi contactul cu care doriţi să vorbiţi, apoi
alegeţi Opţiuni > Convorbire 1 la 1. Apăsaţi şi

menţineţi apăsată tasta de apelare pe toată durata
convorbirii. După terminare, eliberaţi tasta de
apelare.
Pentru a vorbi cu un contact, apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta de apelare şi în alte ecrane din
aplicaţia ASV, de exemplu, în ecranul Contacte.
Pentru a efectua un nou apel telefonic, închideţi
întâi apelul unu la unu. Selectaţi Deconect..

Indicaţie:  Nu uitaţi să ţineţi aparatul în faţa
Dvs. pe toată durata apelului ASV, astfel încât
să puteţi urmări ecranul. Vorbiţi în microfon
şi nu acoperiţi difuzorul cu mâinile.

Efectuarea unui apel de grup
Pentru a apela un grup, selectaţi Opţiuni >
Contacte ASV > Contacte, marcaţi contactele pe
care doriţi să le apelaţi, apoi selectaţi Opţiuni >
Convorbire cu mai mulţi.

Răspunsul la un apel ASV
Pentru a răspund la un apel unu la unu, apăsaţi tasta
de apelare. Pentru a refuza apelul, apăsaţi tasta de
terminare.

Indicaţie:  Apelurile unu la unu sau de grup
se pot efectua şi din Contacte. Selectaţi
Opţiuni > ASV > Convorbire 1 la 1 sau
Convorbire cu mai mulţi. 5



Solicitări de apelare inversă
Pentru a expedia o solicitare de apelare inversă:
În Contacte, mergeţi la numele dorit şi selectaţi
Opţiuni > Exped. cerere apel invers.
Atunci când cineva vă trimite o solicitare de apelare
inversă, în modul de aşteptare se afişează mesajul
1 nouă cerere apel inv..
Pentru a răspunde la o solicitare de apelare inversă:
Selectaţi Afişare, un contact şi Opţiuni >
Convorbire 1 la 1 pentru a începe o convorbire unu
la unu.

Grupuri ASV
Canale
Un canal ASV este un grup de persoane (de exemplu,
un grup de prieteni sau o echipă de lucru) care s-au
alăturat canalului în urma unei invitaţii. Atunci când
apelaţi un canal, toţi membrii conectaţi la canal aud
apelul în acelaşi timp.
Puteţi să vă alăturaţi unor canale preconfigurate.
Canalele publice sunt deschise tuturor persoanelor
care cunosc adresele URL ale acestora.
Dacă sunteţi conectat la un canal şi vorbiţi, vă aud
toţi membrii conectaţi la canal. Pot fi active maxim
cinci canale în acelaşi timp.

Selectaţi Opţiuni > Contacte ASV > Grupuri
reţea/canale.
Pentru prima conectare la un grup de reţea sau
canal preconfigurat, trebuie să creaţi în prealabil un
grup sau un canal. Selectaţi Opţiuni > Adăugare
existent şi introduceţi informaţii solicitate. După
crearea legăturii către grup, puteţi încerca să vă
alăturaţi grupului.

Grupuri de reţea
Grupurile de reţea sunt liste preconfigurate de
membri, stocate pe server. Participanţii de pot
defini prin adăugarea la lista membrilor. Atunci
când doriţi să vorbiţi cu un grup de reţea, puteţi
selecta grupul şi îl puteţi apela. Serverul apelează
fiecare membru al grupului. Apelul este stabilit în
momentul în care răspunde primul participant.
Pentru a efectua un calcul, Opţiuni > Contacte
ASV > Grupuri reţea/canale, mergeţi la fila cu
grupurile ASV, selectaţi un grup şi apăsaţi tasta de
apelare.

Crearea unui grup de canal
Pentru a care un nou grup de reţea sau canal
configurat, selectaţi Opţiuni > Creare, Grup reţea
ASV sau Canal ASV.
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Puteţi crea propriile canale publice, alege propriul
nume de canal şi invita membri. Membrii respectivi
pot invita alţi membri pe canalul public.
De asemenea, puteţi configura canale private.
Acestea sunt disponibile pentru conectare şi
utilizare doar utilizatorilor pe care i-a invitat gazda.
Pentru fiecare canal, definiţi Nume grup reţea,
Pseudonim şi Imagine miniatură (opţional).
După crearea cu succes a unui canal veţi fi întrebat
dacă doriţi să trimiteţi invitaţii de conectare la
canal. Invitaţiile pe canal sunt nişte mesaje text.

Discuţii cu un canal sau un grup
Pentru a vorbi cu un canal după conectarea la
serviciul ASV, apăsaţi tasta de apelare. Veţi auzi un
sunet, care indică faptul că vi s-a permis accesul.
Apăsaţi şi menţineţi în continuare apăsată tasta de
apelare, pe toată durata convorbirii. După ce aţi
terminat de vorbit, eliberaţi tasta de apelare.
Dacă încercaţi să răspundeţi unui canal prin
apăsarea tastei de apelare în timp ce vorbeşte un
alt membru, se afişează mesajul Aşteptaţi. Eliberaţi
tasta de apelare, aşteptaţi ca persoana să-şi termine
intervenţia, apoi apăsaţi din nou tasta de apelare.
Alternativă: menţineţi apăsată tasta de apelare şi
aşteptaţi afişarea mesajului Vorbiţi.

Atunci când vorbiţi cu un canal, are cuvântul prima
persoană care apasă tasta de apelare după
terminarea unei intervenţii.
Pentru a vizualiza membrii activi ai unui canal în
atunci când aveţi o convorbire activă cu canalul
respectiv, select Opţiuni > Membri activi.
După terminarea convorbirii ASV, selectaţi
Deconect. sau apăsaţi C.
Pentru a invita noi membrii la un apel activ, selectaţi
canalul atunci când sunteţi conectat la acesta.
Selectaţi Opţiuni > Expediere invitaţie pentru a
deschide ecranul de invitaţie. Puteţi invita noi
membri doar dacă sunteţi gazda unui canal privat
sau canalul este public. Invitaţiile pe canal sunt
nişte mesaje text.
De asemenea, puteţi să faceţi publicitate grupului,
astfel încât alte persoane să afle de acesta şi să i se
alăture. Selectaţi Opţiuni > Expediere invitaţie şi
introduceţi informaţii solicitate.

Răspunsul la o invitaţie pe canal
Pentru a memora o invitaţie pe canal recepţionată,
selectaţi Opţiuni > Memorare canal. Canalul se
adaugă la contactele ASV, ecranul cu canale.
După memorarea invitaţiei pe canal, veţi fi întrebat
dacă doriţi să vă conectaţi la canal. Selectaţi Da
pentru a deschide ecranul de sesiuni ASV. Aparatul 7



se conectează la serviciu (dacă nu sunteţi conectat
deja).
Dacă refuzaţi sau ştergeţi invitaţia, aceasta se
păstrează în căsuţa de mesaje. Pentru a vă alătura
mai târziu canalului, deschideţi mesajul care
conţine invitaţia şi memoraţi-o. Selectaţi Da din
dialogul de conectare la canal.

Vizualizarea jurnalului ASV
Selectaţi Opţiuni > Jurnal ASV şi Apeluri ASV
nepreluate, Apeluri ASV primite sau Apeluri ASV
create.
Pentru a efectua un apel unu la unu din jurnalul ASV,
selectaţi un contact şi apăsaţi tasta de apelare.

Setări ASV
Pentru a modifica setările de utilizator ASV, selectaţi
Opţiuni > Setări şi dintre următoarele opţiuni:
● Apeluri primite  — Stabiliţi dacă acceptaţi sau

blocaţi apelurile ASV.
● Cereri apel invers prim.  — Stabiliţi dacă

recepţionaţi sau blocaţi solicitările de apelare
inversă primite.

● Apeluri listă acceptate  — Stabiliţi dacă doriţi
să primiţi notificări în legătură cu apelurile ASV
primite sau să răspundeţi automat la apeluri.

● Sunet cerere apel invers  — Selectaţi un sunet
de apel pentru solicitările de apelare inversă.

● Pornire aplicaţie  — Stabiliţi dacă doriţi să vă
conectaţi la serviciul ASV imediat după pornirea
aparatului.

● Pseudonim implicit  — Introduceţi
pseudonimul implicit, care se afişează celorlalţi
utilizatori. Este posibil să nu puteţi modifica
această setare.

● Afişare adresa mea ASV  — Selectaţi când se
afişează adresa Dvs. ASV celorlalţi participanţi la
convorbire. Este posibil să nu puteţi selecta unele
opţiuni.

● Listă contacte acceptate  — Selectaţi
persoanele cărora doriţi să le permiteţi să vă
contacteze.

● Listă contacte blocate  — Selectaţi persoanele
cărora doriţi să le interziceţi să vă contacteze.

● Afiş. stare proprie conect.  — Selectaţi când se
afişează starea Dvs. de conectare pe aparatele
celorlalţi utilizatori. Nu este obligatoriu ca
furnizorul de servicii să accepte această
caracteristică.

● Setări de conexiune  — Dacă este cazul,
selectaţi editarea setărilor de conectare (este
posibil ca aceste setări, inclusiv cele SIP, XDM şi
de Prezenţă să vă fi fost transmise prin reţea).
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