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Push to talk 

Push to talk (PTT) (sí»ová slu¾ba) je hlasová slu¾ba pracující 
v reálném èase na protokolu IP v sítích GSM/GPRS. Slu¾ba 
PTT umo¾òuje pøímou hlasovou komunikaci stisknutím 
tlaèítka. Slu¾bu PTT mù¾ete pou¾ít pro konverzování 
s jednou osobou nebo se skupinou osob. 

Pøed zahájením práce se slu¾bou PTT musíte definovat 
pøístupový bod PTT a nastavení slu¾by PTT. Nastavení 
mù¾ete pøijmout ve speciální textové zprávì 
provozovatele, který slu¾bu PTT nabízí. Pro konfiguraci 
mù¾ete pou¾ít také prùvodce nastavením, pokud 
ho provozovatel slu¾by podporuje. Dal¹í informace 
o aplikaci najdete v pøíruèce k pøístroji na serveru 
www.nokia.com/support nebo na místním serveru Nokia.

U komunikace PTT jeden u¾ivatel hovoøí a ostatní 
poslouchají z vestavìného reproduktoru. Úèastníci 
se v hovoru støídají. Proto¾e mù¾e mluvit v¾dy pouze 
jeden èlen skupiny, je omezena maximální doba jednoho 
úseku hovoru. Maximální délka je vìt¹inou 30 sekund. 
Podrobnosti o dobì trvání jednoho úseku hovoru 
v síti získáte od provozovatele slu¾by.

 Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te 
pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi 
vysoká.

Telefonní hovory mají v¾dy pøednost pøed aktivitami 
Push to talk.

Definice pøístupového bodu PTT
Vìt¹ina provozovatelù slu¾eb vy¾aduje, aby jako výchozí 
pøístupový bod byl pou¾it pøístupový bod k internetu (IAP). 
Nìkteøí provozovatelé v¹ak umo¾òují pou¾ít i pøístupový 
bod WAP. Podrobnìj¹í informace získáte od svého 
provozovatele slu¾eb.

Pokud nemáte spojení WAP, po¾ádejte o pomoc s prvním 
pøipojením provozovatele slu¾by nebo si pøeètìte stránky
www.nokia.com/phonesettings.

Nastavení slu¾by PTT
Zvolte mo¾nost Volby > Nastavení PTT.

Zvolte mo¾nost Nastavení u¾ivatele a zadejte následující 
údaje:

Volání ze sezn. pøijíman.—Zvolte mo¾nost Upozornit a 
uvidíte upozornìní na pøíchozí hovory. Zvolte mo¾nost 
Autom. pøijmout a pøístroj bude hovory PTT pøijímat 
automaticky. Zvolte mo¾nost Nepovolit a pøístroj bude 
hovory PTT automaticky odmítat.
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Tón pøi volání PTT—Pokud chcete, aby nastavení 
upozornìní na pøíchozí hovor pro slu¾bu PTT bylo stejné 
jako tón upozornìní v nejèastìj¹ím aktivním profilu, 
zvolte mo¾nost Nastaven profilem.

Tón po¾. na zpìt. volání—Vyberte tón pro po¾adavek 
na zpìtné volání.

Spu¹tìní aplikace—Vyberte, zda se chcete ke slu¾bì 
PTT pøihla¹ovat pøi zapnutí pøístroje.

Výchozí pøezdívka—Zadejte výchozí pøezdívku zobrazenou 
ostatním u¾ivatelùm. Mo¾nost úprav mù¾e provozovatel 
slu¾by pro vá¹ pøístroj vypnout.

Ukázat mou adresu PTT—Zvolte mo¾nost Pøi individ. 
volání, Pøi volání ve skupinì, Pøi v¹ech voláních nebo 
Nikdy. Nìkteré z tìchto mo¾ností mù¾e provozovatel 
slu¾by pro vá¹ pøístroj vypnout.

Zobrazit mùj stav pøihl.—Chcete-li, aby vá¹ stav byl 
viditelný, zvolte mo¾nost Ano, chcete-li stav skrýt, 
zvolte mo¾nost Ne.

Zvolte mo¾nost Nastavení spojení a zadejte následující 
údaje:

Doména—Zadejte název domény, který jste získali od 
provozovatele slu¾by.

Název pøístupového bodu—Zadejte název pøístupového 
bodu PTT. Název pøístupového bodu je potøebný k navázání 
pøipojení k síti GSM/GPRS. 

Adresa serveru—Zadejte IP adresu nebo název domény 
serveru PTT, které jste získali od provozovatele slu¾by.

U¾ivatelské jméno—Zadejte své u¾ivatelské jméno 
dodané provozovatelem slu¾by.

Heslo PTT—Podle potøeby zadejte heslo pro datové 
pøipojení. Heslo zpravidla poskytne provozovatel 
slu¾by a èasto se v nìm rozli¹ují malá a velká písmena.

Pøihlá¹ení ke slu¾bì PTT
Aplikace PTT se pøi spu¹tìní automaticky pøihlásí ke slu¾bì.

Po úspì¹ném pøihlá¹ení se aplikace PTT automaticky 
pøipojí ke kanálùm, které byly aktivní, kdy¾ byla aplikace 
naposledy ukonèena. Pokud je spojení pøeru¹eno, pøístroj 
se automaticky pokou¹í pøihlásit zpìt, dokud slu¾bu PTT 
neukonèíte.

Ukonèení aplikace PTT
Zvolte mo¾nost Volby > Konec. Pøístroj zobrazí zprávu 
Odhlásit se od PTT po ukonèení aplikace?. Mo¾ností Ano 
se odhlásíte a ukonèíte slu¾bu. Chcete-li aplikaci ponechat 
aktivní na pozadí, zvolte mo¾nost Ne. Pokud máte otevøeno 
nìkolik aplikací a chcete mezi nimi pøepínat, stisknìte a 
podr¾te tlaèítko menu.
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Individuální volání

Zvolte mo¾nost Volby > Kontakty.

Vyberte v seznamu kontakt, se kterým chcete navázat 
spojení, a zvolte mo¾nost Volby > Individuální volání. 

Po celou dobu hovoru dr¾te stisknuté tlaèítko Volat. 
Jakmile domluvíte, tlaèítko Volat uvolnìte.

Podr¾íte-li stisknuté tlaèítko Volat, mù¾ete s kontaktem 
hovoøit i v jiných zobrazeních aplikace Push to talk, 
napøíklad v zobrazení kontaktù. Chcete-li zahájit nový 
telefonní hovor, musíte nejprve ukonèit individuální volání. 
Zvolte mo¾nost Odpojit nebo stisknìte tlaèítko .

 Tip! V prùbìhu hovoru pomocí slu¾by PTT dr¾te 
pøístroj pøed sebou, abyste vidìli na displej. Mluvte 
do mikrofonu a nezakrývejte reproduktor rukou.

Pøijetí individuálního volání
Pro zahájení individuálního hovoru stisknìte tlaèítko Volat, 
tlaèítkem Konec hovor odmítnete.

 Tip! Individuální nebo skupinový hovor mù¾ete zahájit 
i z kontaktù. Zvolte mo¾nost Volby > PTT > 
Individuální volání nebo Volat s více.

Zahájení skupinového hovoru
Chcete-li zahájit hovor se skupinou, zvolte mo¾nost 
Volby > Kontakty, oznaète po¾adované kontakty a 
zvolte mo¾nost Volby > Volat s více.

Objednání stavu pøihlá¹ení 
ostatních
Chcete-li získávat informace o stavu pøihlá¹ení ostatních 
u¾ivatelù slu¾by PTT nebo získávání tìchto informací 
ukonèit, zvolte mo¾nost Volby > Kontakty, vyberte 
kontakt a zvolte mo¾nost Volby > Zobrazit stav pøihlá¹ení 
nebo Skrýt stav pøihlá¹ení.

Odeslání po¾adavku na zpìtné 
volání
V adresáøi Kontakty vyhledejte po¾adované jméno 
a zvolte mo¾nost Volby > Poslat po¾. na zp. vol..

Reakce na po¾adavek na zpìtné volání
Kdy¾ vám nìkdo po¹le po¾adavek na zpìtné volání, pøístroj 
v pohotovostním re¾imu zobrazí zprávu 1 po¾adavek na 
zpìtné volání. Stisknutím tlaèítka Ukázat otevøete 
5



Pu
sh

 t
o 

ta
lk

6

zobrazení Pøijatá zpìtná volání. Chcete-li zahájit 
individuální hovor, vyberte kontakt a zvolte mo¾nost 
Volby > Individuální volání. 

Kanály
Mù¾ete se pøipojit k pøedem konfigurovanému kanálu. 
Veøejné kanály jsou otevøeny pro v¹echny u¾ivatele, 
kteøí znají adresu URL daného kanálu.

Kdy¾ jste pøipojeni ke kanálu, usly¹í vás v¹ichni èlenové 
pøipojení k tomuto kanálu. Souèasnì mù¾e být aktivních a¾ 
pìt kanálù. Je-li aktivní více ne¾ jeden kanál, mù¾ete kanál, 
na kterém chcete hovoøit, pøepínat mo¾ností Pøepnout.

Zvolte mo¾nost Volby > Kanály PTT.

Pøi prvním pøipojení k veøejnému pøedem konfigurovanému 
kanálu zvolte mo¾nost Volby > Nový kanál > Pøidat 
existující. Kdy¾ se pøipojujete k pøedem konfigurovanému 
kanálu, musíte vyplnit adresu URL kanálu.

Vytváøení vlastních kanálù
Chcete-li vytvoøit nový pøedem konfigurovaný kanál, 
zvolte mo¾nost Volby > Nový kanál > Vytvoøit nový. 

Vlastní veøejný kanál mù¾ete vytvoøit, urèit jeho název a 
pozvat do nìj èleny. Ka¾dý èlen mù¾e do veøejného kanálu 
pøizvat dal¹í èleny.

Mù¾ete vytváøet i soukromé kanály. Do soukromého kanálu 
se mohou pøipojit pouze u¾ivatelé pozvaní hostitelem.

Pro ka¾dý kanál definujte následující údaje: Název kanálu, 
Soukromí kanálu, Pøezdívka a Miniatura (volitelné).

Po úspì¹ném vytvoøení kanálu budete dotázáni, zda chcete 
odeslat pozvánky do kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Hovor s u¾ivateli kanálu
Chcete-li po pøihlá¹ení ke slu¾bì PTT zahájit hovor s 
u¾ivateli, stisknìte tlaèítko Volat. Usly¹íte tón potvrzující 
udìlení pøístupu.

Po celou dobu hovoru dr¾te stisknuté tlaèítko Volat. 
Jakmile domluvíte, tlaèítko Volat uvolnìte.

Pokud se stisknutím tlaèítka Volat pokusíte oslovit kanál 
v okam¾iku, kdy hovoøí jiný u¾ivatel, pøístroj zobrazí zprávu 
Èekejte. Uvolnìte tlaèítko Volat, poèkejte, a¾ hovoøící 
u¾ivatel domluví, a stisknìte tlaèítko Volat znovu. Mù¾ete 
také ponechat tlaèítko Volat stisknuté a poèkat na 
zobrazení zprávy Hovoøte.

Pokud hovoøíte s u¾ivateli kanálu a jeden u¾ivatel pøestane 
mluvit, zaèíná mluvit první u¾ivatel, který stiskne tlaèítko 
Volat.

Po ukonèení hovoru PTT zvolte mo¾nost Odpojit nebo 
stisknìte tlaèítko .
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Chcete-li pøi aktivním hovoru zobrazit u¾ivatele kanálu, 

zvolte mo¾nost Volby > Aktivní èlenové.

Ke kanálu, ke kterému jste pøipojeni, mù¾ete pøizvat i 
dal¹í u¾ivatele. Zvolte mo¾nost Volby > Poslat pozvánku a 
pøejdete do zobrazení pozvánek. Nové èleny mù¾ete zvát 
pouze do veøejného kanálu nebo jako hostitel soukromého 
kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Reakce na pøizvání ke kanálu
Chcete-li ulo¾it pøíchozí pozvánku, zvolte mo¾nost Volby > 
Ulo¾it kanál. Kanál bude pøidán do va¹ich kontaktù PTT 
(do zobrazení kanálù).

Po ulo¾ení pozvánky do kanálu budete dotázáni, zda se 
chcete ke kanálu pøipojit. Chcete-li otevøít zobrazení relací 
PTT, zvolte mo¾nost Ano. Pokud je¹tì nejste pøihlá¹eni, 
pøístroj se pøihlásí ke slu¾bì.

Pokud pozvánku odmítnete nebo sma¾ete, pozvánka 
se ulo¾í do slo¾ky Pøijaté v aplikaci Zprávy. Chcete-li 
se pøipojit ke kanálu pozdìji, otevøete zprávu s pozvánkou 
a pozvánku ulo¾te. Chcete-li se pøipojit ke kanálu, zvolte 
v dialogovém oknì mo¾nost Ano.

Zobrazení protokolu PTT
Zvolte mo¾nost Volby > Protokol PTT. Protokol obsahuje 
tyto slo¾ky: Nepøijatá volání PTT, Pøij. volání PTT a 
Iniciovaná volání PTT.

Chcete-li z okna Protokol PTT zahájit individuální hovor, 
stisknìte tlaèítko Volat.
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