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Push to talk
Giới thiệu về push to talk
Push to talk (PTT) (dịch vụ mạng) là dịch vụ thoại qua IP
thời gian thực, dịch vụ này sử dụng mạng GSM hoặc GPRS.
PTT cung cấp khả năng giao tiếp trực tiếp, với một lần
bấm phím. Sử dụng PTT để trò chuyện với một người hoặc
một nhóm người.
Trước khi có thể sử dụng PTT, bạn phải xác định cài đặt
PTT (điểm truy cập, PTT, SIP, XDM và Presence). Bạn có thể
nhận thông số cài đặt dưới dạng tin nhắn văn bản đặc biệt
từ nhà cung cấp dịch vụ PTT. Bạn cũng có thể sử dụng ứng
dụng Hướng dẫn cài đặt để cấu hình PTT, nếu được nhà
cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về ứng
dụng PTT, hãy xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn
hoặc trang web Nokia tại quốc gia của bạn.
Trong liên lạc PTT, một người nói và những người khác
nghe qua loa tích hợp.

Cảnh báo:  Không cầm điện thoại gần tai khi đang
sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.
Các thành viên sẽ thay phiên nhau trả lời. Vì chỉ một thành
viên trong nhóm có thể trò chuyện một lúc, thời lượng tối
đa của lượt nói chuyện sẽ được giới hạn. Thời lượng tối

đa của lượt nói chuyện thường được cài là 30 giây. Để biết
thêm chi tiết về thời lượng của lượt nói chuyện trong
mạng của bạn, , hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Các cuộc gọi điện thoại luôn giữ vị trí ưu tiên hơn các hoạt
động push to talk.

Đăng nhập vào thoát khỏi PTT
Khi bạn khởi động dịch vụ push to talk (PTT), bạn sẽ tự
động được đăng nhập vào và kết nối với các kênh còn hoạt
động trong lần đóng ứng dụng gần đây nhất. Nếu kết nối
không thành công, để tìm cách đăng nhập lại, hãy chọn
Lựa chọn > Đăng nhập vào BĐ.

Để thoát khỏi PTT, chọn Lựa chọn > Thoát.
Để chuyển sang một ứng dụng đang mở khác, bấm và giữ
phím menu.

Thực hiện và nhận cuộc gọi PTT
Cảnh báo:  Không cầm điện thoại gần tai khi đang

sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

© 2008 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.4



Để thực hiện một cuộc gọi PTT, hãy bấm và giữ phím gọi
trong suốt thời gian bạn nói. Để nghe trả lời, hãy nhả phím
gọi.
Để kiểm tra tình trạng đăng nhập của các số liên lạc, trong
PTT, chọn Lựa chọn > Số liên lạc BĐ > Số liên lạc và
chọn một trong các tùy chọn sau:

●   — người khả dụng
●   — người không xác định
●   — người không muốn bị quấy rầy, nhưng có thể

nhận yêu cầu gọi lại
●   — người đã tắt PTT
Dịch vụ này tùy thuộc vào nhà điều hành mạng và chỉ khả
dụng cho các số thuê bao. Để đăng ký một số liên lạc, chọn
Lựa chọn > H.thị t.trạng đăng nhập.

Thực hiện cuộc gọi cá nhân
Chọn Lựa chọn > Số liên lạc BĐ > Số liên lạc. Chọn số
liên lạc bạn muốn nói chuyện, và chọn Lựa chọn > Gọi
1 đến 1. Bấm và giữ phím gọi trong suốt thời gian bạn
nói chuyện. Khi bạn đã kết thúc, hãy thả phím gọi.
Để nói chuyện với một số liên lạc, hãy bấm và giữ phím
gọi cả trong những giao diện khác trong ứng dụng PTT,
ví dụ như giao diện Danh bạ.
Để thực hiện một cuộc gọi điện thoại mới, trước tiên hãy
kết thúc cuộc gọi cá nhân. Chọn Ngắt k.nối.

Mẹo:  Nhớ giữ điện thoại phía trước bạn trong suốt
cuộc gọi PTT để bạn có thể nhìn thấy màn hình. Hãy
nói qua micrô và chú ý không dùng tay che loa lại.

Thực hiện cuộc gọi nhóm
Để gọi một nhóm, chọn Lựa chọn > Số liên lạc BĐ >
Số liên lạc, đánh dấu các số liên lạc bạn muốn gọi, và chọn
Lựa chọn > Cuộc gọi nhóm.

Trả lời cuộc gọi PTT
Để trả lời một cuộc gọi cán nhân, bấm phím gọi. Để kết
thúc cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Mẹo:  Bạn cũng có thể thực hiện một cuộc gọi cá
nhân hoặc cuộc gọi nhóm từ Danh bạ. Chọn Lựa
chọn > Bộ đàm > Gọi 1 đến 1 hoặc Cuộc gọi
nhóm.

Các yêu cầu gọi lại
Để gửi yêu cầu gọi lại:
Trong Danh bạ, hãy di chuyển đến tên bạn muốn, và chọn
Lựa chọn > Gửi yêu cầu gọi lại.
Khi có ai đó gửi cho bạn một yêu cầu gọi lại, thông báo 1
yêu cầu gọi lại mới sẽ hiển thị ở chế độ chờ.
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Chọn Xem, chọn một số liên lạc và chọn Lựa chọn > Gọi
1 đến 1 để bắt đầu một cuộc gọi cá nhân.

Nhóm PTT
Các kênh
Một kênh PTT gồm có một nhóm người (ví dụ, nhóm bạn
hoặc nhóm cộng tác) tham gia vào kênh này sau khi được
mời. Khi bạn gọi một kênh, tất cả thành viên đã tham gia
vào kênh sẽ nghe cuộc gọi cùng lúc.
Bạn có thể tham gia và các kênh đã được cấu hình sẵn.
Bất kỳ ai biết địa chỉ URL của một kênh chung đều có thể
tham gia vào kênh này.
Khi bạn kết nối và trò chuyện với một kênh, tất cả thành
viên tham gia vào kênh sẽ nghe thấy bạn nói. Bạn có thể
kích hoạt năm kênh cùng lúc.
Chọn Lựa chọn > Số liên lạc BĐ > Kênh / nhóm
mạng.
Để kết nối với một nhóm mạng hoặc kênh được cấu hình
sẵn của công cộng lần đầu tiên, trước tiên bạn phải tạo
nhóm hoặc kênh. Chọn Lựa chọn > Thêm hiện có, và
nhập thông tin yêu cầu vào. Sau khi liên kết với nhóm đã
tạo, bạn có thể tìm cách tham gia vào nhóm.

Các nhóm mạng
Các nhóm mạng bao gồm các danh sách thành viên được
cấu hình sẵn được lưu trên server. Bạn có thể xác định
những người tham gia bằng cách thêm họ vào danh sách
thành viên. Khi bạn muốn nói chuyện với một nhóm
mạng, bạn có thể chọn nhóm này và thực hiện cuộc gọi
tới nhóm. Server sẽ gọi cho từng thành viên trong nhóm,
và cuộc gọi sẽ sẵn sàng khi thành viên đầu tiên trả lời.
Để thực hiện cuộc gọi, hãy chọn Lựa chọn > Số liên lạc
BĐ > Kênh / nhóm mạng, di chuyển đến tab nhóm PTT,
chọn một nhóm, và bấm phím gọi.

Tạo kênh kênh
Để tạo một nhóm mạng hoặc kênh được cấu hình mới,
chọn Lựa chọn > Tạo mới, Nhóm BĐ, hoặc Kênh BĐ.
Bạn có thể tạo các kênh chung của riêng bạn, chọn tên
kênh và mời các thành viên tham gia. Các thành viên này
có thể mời thêm các thành viên khác tham gia vào kênh
chung.
Bạn cũng có thể thiết lập các kênh riêng. Chỉ những người
được người tạo kênh mời mới được phép tham gia và sử
dụng các kênh riêng.
Với mỗi kênh, hãy xác định Tên nhóm mạng, Bí danh, và
Hình thu nhỏ (tùy chọn).
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Khi bạn đã tạo xong một kênh, điện thoại sẽ hỏi bạn có
muốn gửi lời mời tới kênh không. Lời mời tới kênh là các
tin nhắn văn bản.

Trò chuyện với một kênh hoặc nhóm
Để nói chuyện với một kênh sau khi bạn đăng nhập vào
dịch vụ PTT, bấm phím gọi. Bạn sẽ nghe thấy một âm báo
cho biết được phép truy cập. Tiếp tục bấm và giữ phím
gọi trong suốt thời gian bạn nói chuyện. Khi nói xong, hãy
thả phím gọi ra.
Nếu bạn tìm cách trả lời một kênh bằng cách bấm phím
gọi trong khi một thành viên khác đang nói chuyện thông
báo Chờ sẽ hiển thị. Thả phím gọi, chờ cho người kia nói
chuyện xong, và bấm lại phím gọi khi người nói đã kết
thúc. Cách khác, tiếp tục bấm phím gọi và chờ cho tới khi
thông báo Trò chuyện hiển thị.
Khi bạn đang nói chuyện trong một kênh, người đầu tiên
bấm phím gọi khi có người ngừng nói chuyện sẽ được nói
chuyện tiếp.
Để xem các thành viên hiện tại của kênh khi bạn đang có
cuộc gọi tới kênh này, chọn Lựa chọn > Thành viên hiện
tại.
Khi bạn kết thúc cuộc gọi PTT, chọn Ngắt k.nối, hoặc bấm
C.
Để mời các thành viên mới vào một cuộc gọi hiện thời,
hãy chọn kênh khi bạn kết nối với nó. Chọn Lựa chọn >

Gửi lời mời để mở giao diện lời mời. Bạn chỉ có thể mời
thêm thành viên mới khi bạn là người tạo kênh riêng,
hoặc khi kênh là kênh chung. Lời mời tới kênh là các tin
nhắn văn bản.
Bạn cũng có thể quảng cáo cho nhóm của bạn, để những
người khác có thể biết đến và tham gia vào kênh này. Chọn
Lựa chọn > Gửi lời mời, và nhập thông tin yêu cầu vào.

Trả lời một lời mời tới kênh
Để lưu lời mời vào kênh đã nhận được, chọn Lựa chọn >
Lưu kênh. Kênh này sẽ được thêm vào các số liên lạc PTT,
giao diện kênh.
Sau khi lưu lời mời kênh, bạn sẽ được hỏi có muốn kết nối
vào kênh này không. Chọn Có để mở giao diện phiên PTT.
Điện thoại sẽ đăng nhập vào dịch vụ nếu bạn chưa đăng
nhập.
Nếu bạn từ chối hoặc xóa lời mời, lời mời sẽ được lưu vào
hộp thư tin nhắn đến. Để tham gia vào kênh sau, mở lời
mời, và lưu lời mời lại. Chọn Có từ hộp thoại để kết nối
vào kênh này.

Xem nhật ký PTT
Chọn Lựa chọn > Nhật ký BĐ và Cuộc gọi Bộ đàm bị
nhỡ, Cuộc gọi Bộ đàm đã nhận, hoặc Cuộc gọi Bộ đàm
đã tạo.
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Để thực hiện một cuộc gọi cá nhân từ nhật ký PTT, hãy
chọn một số liên lạc, và bấm phím gọi.

Cài đặt PTT
Để thay đổi cài đặt người sử dụng PTT, chọn Lựa chọn >
Cài đặt và chọn một trong các tùy chọn sau:
● Cuộc gọi đến  — Chọn cho phép hoặc chặn các cuộc

gọi PTT.
● Yêu cầu nhận c.gọi lại  — Chọn nhận hoặc chặn các

yêu cầu gọi lại đến.
● CG thuộc DS đ.ch.nhận  — Chọn để được thông báo về

các cuộc gọi PTT đến hoặc tự động trả lời các cuộc gọi
này.

● Âm báo yêu cầu gọi lại  — Chọn nhạc chuông cho yêu
cầu gọi lại.

● Khởi động ứng dụng  — Chọn nếu bạn muốn đăng
nhập vào dịch vụ PTT khi bật điện thoại.

● Bí danh mặc định  — Nhập bí danh mặc định của bạn
sẽ được hiển thị trên máy của người kia. Bạn có thể
không chỉnh sửa được cài đặt này.

● Hiển thị địa chỉ BĐ riêng  — Chọn khi nào thì hiển thị
địa chỉ PTT của bạn cho các thành viên khác của cuộc
gọi. Bạn có thể sẽ không chọn được một số tùy chọn.

● Đã chấp nhận cuộc gọi  — Chọn người bạn muốn cho
phép liên hệ với bạn.

● Đã chặn cuộc gọi  — Chọn người bạn không bao giờ
muốn cho phép liên hệ với bạn.

● H.thị t.trạng đăng nhập  — Chọn khi nào thì hiển thị
tình trạng đăng nhập hiện thời của bạn cho những
người khác. Nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ
tính năng này.

● Cài đặt kết nối  — Chọn chỉnh sửa cài đặt kết nối, nếu
cần (các cài đặt này, bao gồm cài đặt SIP, XDM và
Presence, có thể đã được chuyển qua mạng di động).

© 2008 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.8
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	Trò chuyện với một kênh hoặc nhóm
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