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Push to talk

Slu¾ba Push to talk (PTT) (slu¾ba siete) je slu¾ba hlasovej 
komunikácie cez IP realizovaná v reálnom èase cez sie» 
GSM/GPRS. Slu¾ba Push to talk umo¾òuje priamu hlasovú 
komunikáciu realizovanú stlaèením jediného tlaèidla. 
Slu¾bu PTT vyu¾ívajte na konverzáciu s jednou osobou 
alebo skupinou åudí. 

Skôr ako budete môc» slu¾bu PTT pou¾íva», musíte 
definova» miesto prístupu a nastavenia slu¾by PTT. 
Tieto nastavenia mô¾ete dosta» v ¹peciálnej textovej 
správe od poskytovateåa slu¾ieb, ktorý slu¾bu PTT ponúka. 
Na konfiguráciu mô¾ete tie¾ pou¾i» aplikáciu Sprievodca 
nastavením, ak ju podporuje operátor siete. Viac informácií 
o aplikácii nájdete v sprievodcovi zariadenia, ktorý sa 
nachádza na stránke www.nokia.com/support alebo na 
webovej lokalite miestneho zastúpenia spoloènosti Nokia.

Pri komunikácii prostredníctvom slu¾by PTT jedna osoba 
rozpráva, zatiaå èo ju ostatní poèúvajú cez zabudovaný 
reproduktor. Hovoriaci sa pri komunikácii striedajú. 
Keï¾e naraz mô¾e hovori» len jeden èlen skupiny, 
maximálna dµ¾ka prehovoru je obmedzená. Maximálna 
dµ¾ka je zvyèajne nastavená na 30 sekúnd. Podrobné 
informácie o dµ¾ke prehovoru vo va¹ej sieti vám 
poskytne poskytovateå slu¾ieb.

 Výstraha: Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te 
prístroj pri uchu, preto¾e hlasitos» mô¾e by» veåmi 
vysoká.

Priorita telefónnych hovorov je v¾dy vy¹¹ia ako priorita 
funkcií slu¾by PTT.

Definovanie miesta prístupu 
slu¾by PTT
Mnohí poskytovatelia slu¾ieb vy¾adujú, aby ste ako 
predvolené miesto prístupu pou¾ili prístupové miesto 
k internetu (IAP). Iní poskytovatelia slu¾ieb umo¾òujú 
pou¾i» prístupové miesto pre WAP. Informujte sa 
podrobnej¹ie u svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Ak nemáte spojenie WAP, budete musie» kontaktova» 
poskytovateåa slu¾ieb, ktorý vám pomô¾e pri nadviazaní 
prvého spojenia, alebo nav¹tívi» stránku
www.nokia.com/phonesettings.

Nastavenia slu¾by PTT
Vyberte menu Voåby > Nastavenia PTT.

Vyberte polo¾ku Nastavenia u¾ívateåa a zadajte 
nasledujúce informácie:
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Akceptované hovory—ak chcete vidie» upozornenie na 
prichádzajúce hovory, vyberte mo¾nos» Hlási». Ak chcete 
hovory PTT prijíma» automaticky, vyberte mo¾nos» 
Automatický príjem. Ak chcete hovory PTT automaticky 
odmieta», vyberte mo¾nos» Nie sú povolené.

Tón hlásenia hovoru PTT—ak chcete, aby nastavenie 
upozornenia na prichádzajúci hovor PTT zodpovedalo 
nastaveniam aktívneho profilu, vyberte mo¾nos» 
Nastavený profilom.

Tón ¾iadosti o spät. hovor—ak chcete vybra» tón 
¾iadostí o spätný hovor.

Spustenie aplikácie—ak sa chcete prihlási» v slu¾be 
PTT po zapnutí zariadenia.

Predvolená prezývka—ak chcete zada» predvolenú 
prezývku, ktorá sa zobrazí ostatným pou¾ívateåom. 
Vá¹ poskytovateå slu¾ieb mohol upravovanie tejto 
mo¾nosti v telefóne deaktivova».

Ukáza» moju adresu PTT—vyberte polo¾ku Pri individ. 
hovoroch, Pri skupin. hovoroch, Pri v¹etk. hovoroch 
alebo Nikdy. Vá¹ poskytovateå slu¾ieb mohol niektoré 
z týchto mo¾ností v telefóne deaktivova».

Ukáza» môj stav loginu—ak chcete, aby sa zobrazoval 
vá¹ stav, vyberte polo¾ku Áno. Ak chcete svoj stav skry», 
vyberte polo¾ku Nie.

Vyberte polo¾ku Nastavenia spojenia a zadajte 
nasledujúce informácie:

Doména—názov domény získaný od poskytovateåa slu¾ieb.

Názov miesta prístupu—zadajte názov miesta prístupu 
slu¾by PTT. Názov miesta prístupu je potrebný na 
nadviazanie spojenia so sie»ou GSM/GPRS. 

Adresa servera—zadajte adresu IP alebo názov domény 
servera slu¾by PTT získané od poskytovateåa slu¾ieb.

Meno u¾ívateåa—meno u¾ívateåa získané od 
poskytovateåa slu¾ieb.

Heslo PTT—heslo potrebné na dátové spojenie 
(ak sa vy¾aduje). Heslo zvyèajne poskytuje poskytovateå 
slu¾ieb a èasto sa v òom rozli¹ujú malé a veåké písmená.

Prihlásenie k slu¾be PTT
Aplikácia PTT sa automaticky prihlási po spustení slu¾by.

Po úspe¹nom prihlásení sa aplikácia PTT automaticky 
spojí s kanálmi, ktoré boli aktívne pri poslednom zatvorení 
aplikácie. Ak sa spojenie stratí, telefón sa automaticky 
pokú¹a znova prihlási», kým sa nerozhodnete aplikáciu 
PTT zatvori».
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Zatvorenie aplikácie PTT

Vyberte polo¾ku Voåby > Ukonèi». Zobrazí sa hlásenie 
Odhlási» sa zo slu¾by PTT po ukonèení aplikácie?. 
Stlaèením tlaèidla Áno sa odhlásite a zatvoríte slu¾bu. 
Ak chcete necha» aplikáciu aktívnu na pozadí, vyberte 
polo¾ku Nie. Ak sú otvorené viaceré aplikácie a chcete 
medzi nimi prepnú», stlaète a podr¾te tlaèidlo Menu.

Uskutoènenie individuálneho 
hovoru
Vyberte menu Voåby > Kontakty.

Zo zoznamu vyberte kontakt, s ktorým sa chcete rozpráva», 
a potom polo¾ku Voåby > Hovori» individuálne. 

Po celý èas vá¹ho prehovoru stlaète a dr¾te tlaèidlo Vola». 
Keï dohovoríte, uvoånite tlaèidlo Vola».

Ak sa chcete s kontaktom rozpráva» v iných oknách 
aplikácie Push to talk, napríklad v okne kontaktov, stlaète 
a podr¾te tlaèidlo Vola». Ak chcete uskutoèni» nový 
telefónny hovor, najskôr ukonèite individuálny hovor. 
Vyberte polo¾ku Odpoj alebo stlaète tlaèidlo .

 Tip. Nezabudnite, ¾e poèas hovoru prostredníctvom 
slu¾by PTT musíte telefón dr¾a» pred sebou tak, aby 
ste videli na displej. Hovorte smerom k mikrofónu a 
neprikrývajte reproduktor rukami.

Prijatie individuálneho hovoru
Stlaèením tlaèidla Vola» individuálny hovor zaènete. 
Stlaèením tlaèidla Koniec ho zru¹íte.

 Tip. Individuálny alebo skupinový hovor mô¾ete 
uskutoèni» aj z adresára Kontakty. Vyberte polo¾ku 
Voåby > PTT > Hovori» individuálne alebo Hovori»  
s viacerými.

Uskutoènenie skupinového 
hovoru
Ak chcete zavola» skupine, vyberte polo¾ku Voåby > 
Kontakty, oznaète kontakty, ktorým chcete zavola», 
a potom vyberte polo¾ku Voåby > Hovori» s viacerými.

Vy¾iadanie informácií o stave 
prihlásenia iných úèastníkov
Ak chcete vy¾iada» alebo nevy¾iada» stav prihlásenia 
ostatných úèastníkov v slu¾be PTT, vyberte mo¾nos» 
Voåby > Kontakty, príslu¹ný kontakt a mo¾nos» Voåby > 
Ukáza» stav loginu alebo Skry» stav loginu.
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Odoslanie ¾iadosti o spätný hovor
V menu Kontakty prejdite na po¾adované meno a vyberte 
polo¾ku Voåby > ®iada» spätný hovor.

Odpoveï na ¾iados» o spätný hovor
Keï vám niekto po¹le ¾iados» o spätný hovor, v 
pohotovostnom re¾ime sa zobrazí hlásenie 1 nová ¾iados» 
o spätný hovor. Stlaèením tlaèidla Uká¾ otvorte zlo¾ku 
Prijaté ¾iadosti. Ak chcete zaèa» individuálny hovor, 
vyberte príslu¹ný kontakt a polo¾ku Voåby > Hovori» 
individuálne. 

Kanály
Mô¾ete sa pripoji» k verejným vopred konfigurovaným 
kanálom. Verejné kanály sú otvorené pre ka¾dého, 
kto pozná adresu URL príslu¹ného kanála.

Keï ste pripojení ku kanálu a prebieha hovor, v¹etci 
èlenovia pripojení ku kanálu vás poèujú. Súèasne mô¾e by» 
aktivovaných a¾ pä» kanálov. Ak je aktívny viac ako jeden 
kanál, výberom polo¾ky Vymeò prepnete na kanál, na 
ktorom sa chcete rozpráva».

Vyberte menu Voåby > Kanály PTT.

Ak sa chcete k verejnému vopred konfigurovanému kanálu 
pripoji» prvýkrát, vyberte polo¾ku Voåby > Nový kanál > 

Prida» existujúci. Keï sa chcete pripoji» k vopred 
konfigurovanému kanálu, musíte zada» adresu URL kanála.

Tvorenie vlastných kanálov
Ak chcete vytvori» nový konfigurovaný kanál, vyberte 
polo¾ku Voåby > Nový kanál > Vytvori» nový. 

Mô¾ete vytvori» vlastné verejné kanály, zvoli» vlastný 
názov kanála a pozva» èlenov. Títo èlenovia mô¾u 
pozva» do verejného kanála ïal¹ích èlenov.

Mô¾ete tie¾ vytvori» súkromné kanály. K súkromným 
kanálom sa mô¾u pripája» a pou¾íva» ich výluène 
pou¾ívatelia, ktorých pozval hostiteå.

Pre ka¾dý kanál definujte nasledujúce polo¾ky: Názov 
kanála, Stav súkromia kanála, Prezývka a Miniatúra 
(voliteåné).

Po úspe¹nom vytvorení kanála sa telefón spýta, èi chcete 
odosla» pozvania na pripojenie ku kanálu. Pozvania na 
pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Hovor s kanálom
Ak chcete uskutoèni» hovor s kanálom po prihlásení 
k slu¾be PTT, stlaète tlaèidlo Vola». Zaèujete tón 
signalizujúci, ¾e prístup je povolený.

Po celý èas vá¹ho prehovoru stlaète a dr¾te tlaèidlo 
Vola». Keï dohovoríte, uvoånite tlaèidlo Vola».
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Ak sa pokú¹ate odpoveda» kanálu stlaèením tlaèidla Vola», 

zatiaå èo iný èlen rozpráva, zobrazí sa správa Èakajte. 
Uvoånite tlaèidlo Vola», poèkajte, kým úèastník dohovorí, a 
potom znova stlaète tlaèidlo Vola». Prípadne dr¾te tlaèidlo 
Vola» stlaèené a èakajte, kým sa nezobrazí správa Hovorte.

Keï sa rozprávate na kanáli, rozpráva» mô¾e prvá osoba, 
ktorá stlaèí tlaèidlo Vola» po tom, ako niekto dohovorí.

Po skonèení hovoru PTT, vyberte mo¾nos» Odpoj alebo 
stlaète tlaèidlo .

Ak si chcete pozrie» aktívnych èlenov kanála, keï na kanáli 
prebieha aktívny hovor, vyberte polo¾ku Voåby > Aktívni 
èlenovia.

Ak chcete pozva» nových èlenov na kanál, ku ktorému ste 
práve pripojení, výberom polo¾ky Voåby > Posla» pozvanie 
otvoríte okno pozvania. Nových èlenov mô¾ete pozýva» len 
vtedy, ak ste hostiteåom na súkromnom kanáli alebo ak je 
kanál verejný. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové 
správy.

Odpoveï na pozvanie na kanál
Ak chcete ulo¾i» prijaté pozvanie na kanál, vyberte polo¾ku 
Voåby > Ulo¾i» kanál. Kanál sa pridá do kontaktov PTT, 
do okna kanálov.

Po ulo¾ení pozvania na kanál sa telefón spýta, èi sa chcete 
na kanál pripoji». Ak chcete otvori» okno relácií PTT, vyberte 

mo¾nos» Áno. Telefón sa prihlási k slu¾be, ak u¾ k nej nie 
ste prihlásení.

Ak pozvanie odmietnete alebo vyma¾ete, ulo¾í sa v menu 
prijatých správ. Ak sa chcete ku kanálu pripoji» neskôr, 
otvorte správu s pozvaním a ulo¾te ho. Výberom polo¾ky 
Áno v príslu¹nom dialógovom okne sa pripojíte ku kanálu.

Prezeranie denníka slu¾by PTT
Vyberte menu Voåby > Denník PTT. Denník obsahuje tieto 
zlo¾ky: Neprijaté PTT, Prijaté PTT a Vytvorené PTT.

Ak chcete zaèa» individuálny hovor z menu Denník PTT, 
stlaète tlaèidlo Vola».
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