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Tryk og tal

Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) er en IP-taletjeneste, 
der implementeres via et GSM-/GPRS-netværk i realtid. 
Tryk og tal giver mulighed for direkte talekommunikation 
med et enkelt tastetryk. Brug tryk og tal til at tale med 
en enkelt person eller en gruppe personer. 

Før du kan bruge tryk og tal, skal du angive tryk og 
tal-adgangspunktet og tryk og tal-indstillingerne. 
Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig 
SMS-besked fra den tjenesteudbyder, der tilbyder 
tryk og tal-tjenesten. Du kan også bruge programmet 
Indstil.guide til konfiguration, hvis det understøttes 
af din tjenesteudbyder. Du kan få yderligere oplysninger 
om programmet i vejledningerne til enheden på 
www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted.

Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbind. > Tryk og tal.

Ved tryk og tal-kommunikation taler én person, mens 
de andre lytter via den indbyggede højttaler. Talerne kan 
skiftes til at svare hinanden. Fordi kun ét gruppemedlem 
kan tale ad gangen, er det begrænset, hvor længe der 
kan tales ad gangen. Den maksimale varighed er normalt 
indstillet til 30 sekunder. Yderligere oplysninger om 
varigheden for en taletur i dit netværk får du hos 
tjenesteudbyderen.

 Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, 
når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være 
særdeles høj.

Telefonopkald har altid forrang frem for tryk 
og tal-aktiviteter.

Angivelse af et tryk 
og tal-adgangspunkt
Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et 
internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. 
Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge 
et WAP-adgangspunkt. Kontakt din tjenesteudbyder for 
at få yderligere oplysninger.

Hvis du ikke har en WAP-forbindelse, skal du muligvis 
kontakte din tjenesteudbyder for at få hjælp til at 
oprette forbindelse første gang. Du kan også besøge 
www.nokia.com/phonesettings.
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Indstillinger for tryk og tal
Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbind. > 
Tryk og tal > Valg > TOT-indstillinger.

Vælg Brugerindstillinger, og angiv følgende oplysninger:

Listen Accepteret – vælg Informer, hvis du vil se 
meddelelser om indgående opkald. Vælg Acceptér 
automatisk, hvis tryk og tal-opkald skal besvares 
automatisk. Vælg Ikke tilladt, hvis tryk og tal-opkald 
skal afvises automatisk.

Tone ved TOT-opkald – vælg Angivet af profil, hvis 
indstillingen for tonen ved indgående tryk og tal-opkald 
skal følge profilindstillingerne.

Tilbagekaldsanmod.tone – vælg en tone til 
tilbagekaldsanmodninger.

Start af program – vælg, om du vil logge på tryk 
og tal-tjenesten, når du tænder din enhed.

Standardkaldenavn – indtast dit standardkaldenavn, som 
vises for andre brugere. Tjenesteudbyderen har muligvis 
deaktiveret redigering af denne indstilling på din enhed.

Vis min TOT-adresse – vælg Ved 1 til 1-opkald, 
Ved gruppeopkald, Ved alle opkald eller Aldrig. 
Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret nogle 
af disse indstillinger på din enhed.

Vis min loginstatus – vælg Ja, hvis du ønsker, at din status 
skal vises, eller vælg Nej, hvis du ønsker, at din status 
skal skjules.

Vælg Forbindelsesindstillinger, og angiv følgende 
oplysninger:

Domæne – indtast det domænenavn, du har fået 
af tjenesteudbyderen.

Adgangspunktsnavn – indtast navnet på tryk og 
tal-adgangspunktet. Navnet på adgangspunktet 
er nødvendigt for at oprette forbindelse til 
GSM-/GPRS-netværket. 

Serveradresse – indtast den IP-adresse eller det 
domænenavn på tryk og tal-serveren, du har fået 
af tjenesteudbyderen.

Brugernavn – indtast det brugernavn, du har fået 
af tjenesteudbyderen.

TOT-adgangskode – indtast en adgangskode, hvis det 
kræves, for at oprette en dataforbindelse. I adgangskoden, 
som du normalt får af tjenesteudbyderen, skelnes der som 
regel mellem store og små bogstaver.
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Login til tryk og tal

Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbind. > Tryk og tal. 
Tryk og tal logger automatisk på tjenesten, 
når programmet startes.

Når det lykkes at logge på, opretter tryk og tal automatisk 
forbindelse til kanaler, der var aktive, da programmet sidst 
blev lukket. Hvis forbindelsen afbrydes, forsøger enheden 
automatisk at logge på igen, indtil du vælger at afslutte 
tryk og tal.

Afslutning af tryk og tal
Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbind. > Tryk og tal > 
Valg > Afslut. Vil du logge af Tryk og tal, når 
programmet afsluttes? vises. Tryk på Ja for at logge af og 
lukke tjenesten. Tryk på Nej, hvis programmet fortsat skal 
være aktivt i baggrunden. Hvis der er flere programmer 
åbne, og du vil skifte fra ét program til et andet, skal du 
trykke på og holde  nede.

Foretagelse af 1 til 1-opkald
Vælg Valg > Kontakter.

Vælg den kontakt, du vil tale med, på listen, og vælg 
Valg > Tal 1 til 1. 

Tryk på og hold  nede hele tiden, mens du taler. 
Når du er færdig med at tale, skal du slippe .

Hvis du vil tale med kontakten i andre visninger 
i programmet Tryk og tal, f.eks. i visningen med kontakter, 
skal du trykke på og holde  nede. Hvis du vil foretage 
et nyt telefonopkald, skal du først afslutte 1 til 1-opkaldet. 
Vælg Afbryd, eller tryk på .

 Tip! Husk at holde enheden op foran dig under et 
tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. Tal mod 
mikrofonen, og dæk ikke højttaleren med hænderne.

Besvarelse af et 1 til 1-opkald
Tryk på  for at starte et 1 til 1-opkald, eller tryk på  
for at afvise opkaldet.

 Tip! Du kan også foretage et 1 til 1-opkald eller 
et gruppeopkald fra Kontakter. Vælg Valg > TOT > 
Tal 1 til 1 eller Tal med flere.

Foretagelse af et gruppeopkald
Hvis du vil ringe til en gruppe, skal du vælge Valg > 
Kontakter, markere de kontakter, du vil ringe til, 
og vælge Valg > Tal med flere.
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Abonnement på andres 
loginstatus
Hvis du vil abonnere på eller ophæve abonnementet 
på andres loginstatus for tryk og tal, skal du vælge 
Valg > Kontakter, vælge kontakten og vælge Valg > 
Vis loginstatus eller Skjul loginstatus.

Afsendelse af en 
tilbagekaldsanmodning
Rul til det ønskede navn i Kontakter, og vælg Valg > 
Send tilb.kaldsanmod..

Besvarelse af en 
tilbagekaldsanmodning
Når en anden bruger sender dig en tilbagekaldsanmodning, 
vises 1 ny tilbagekaldsanmodning i standbytilstand. Tryk 
på Vis for at åbne Tilbagekaldsindbak.. Vælg en kontakt, 
og vælg Valg > Tal 1 til 1 for at starte et 1 til 1-opkald. 

Kanaler
Du kan slutte dig til forudkonfigurerede offentlige kanaler. 
Offentlige kanaler er åbne for alle, som kender den 
pågældende kanals URL-adresse.

Når du har oprettet forbindelse til en kanal og taler, 
kan alle medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig. 
Der kan være op til fem aktive kanaler på samme tid. 
Når der er mere end én aktiv kanal, skal du vælge Skift 
for at skifte til den kanal, du vil tale på.

Vælg Valg > Tryk og tal-kanaler.

Første gang du opretter forbindelse til en 
forudkonfigureret offentlig kanal, skal du vælge Valg > 
Ny kanal > Tilføj eksisterende. Når du slutter dig til en 
forudkonfigureret kanal, skal du udfylde en URL-adresse 
for kanalen.

Oprettelse af dine egne kanaler
Du kan oprette en ny forudkonfigureret kanal ved at vælge 
Valg > Ny kanal > Opret ny. 

Du kan oprette dine egne offentlige kanaler, vælge dit eget 
kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmer kan 
invitere flere medlemmer til den offentlige kanal.



Tr
yk

 o
g 

ta
l
Du kan også oprette private kanaler. Kun brugere, der 

inviteres af værten, får tilladelse til at slutte sig til og 
bruge private kanaler.

Angiv følgende for hver kanal: Kanalnavn, Kanalstatus, 
Kaldenavn og Miniature (valgfrit).

Når du har oprettet en kanal, bliver du spurgt om, hvorvidt 
du vil sende kanalinvitationer. Kanalinvitationer er 
SMS-beskeder.

Tale på en kanal
Hvis du vil tale på en kanal, når du har logget på tryk og 
tal-tjenesten, skal du trykke på . Du hører en tone, 
der angiver, at du har adgang.

Bliv hele tiden ved med at trykke på og holde  nede, 
mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du 
slippe .

Hvis du forsøger at svare på en kanal ved at trykke på , 
mens et andet medlem taler, vises Vent. Slip , vent på, 
at den anden person bliver færdig med at tale, og tryk 
på  igen, når den, der taler, er færdig. Du kan også 
holde  nede og vente på, at Tal vises.

Når du taler på en kanal, er det den person, der først trykker 
på , når en anden person holder op med at tale, der kan 
tale som den næste.

Når du er færdig med tryk og tal-opkaldet, skal du vælge 
Afbryd eller trykke på .

Hvis du vil have vist aktuelt aktive medlemmer af en kanal 
under et aktivt opkald til kanalen, skal du vælge Valg > 
Aktive medlemmer.

Du kan også invitere nye medlemmer til en kanal, når du 
har oprettet forbindelse til den, ved at vælge Valg > Send 
invitation for at åbne visningen med invitationer. Du kan 
kun invitere nye medlemmer, når du er vært for en privat 
kanal, eller når kanalen er en offentlig kanal. 
Kanalinvitationer er SMS-beskeder.

Besvarelse af en kanalinvitation
Du kan gemme en modtaget kanalinvitation ved at vælge 
Valg > Gem kanal. Kanalen tilføjes til tryk og tal-
kontakterne i visningen med kanaler.

Når du gemmer kanalinvitationen, bliver du spurgt om, 
hvorvidt du vil oprette forbindelse til kanalen. Vælg Ja 
for at åbne visningen med tryk og tal-sessioner. Din enhed 
logger på tjenesten, hvis du ikke allerede er logget på.

Hvis du afviser eller sletter invitationen, gemmes 
invitationen i indbakken i Beskeder. Hvis du vil slutte 
dig til kanalen på et senere tidspunkt, skal du åbne 
invitationsbeskeden og gemme invitationen. Vælg Ja 
i dialogboksen for at oprette forbindelse til kanalen.
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Visning af tryk og tal-loggen
Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbind. > 
Tryk og tal > Valg > Tryk og tal-log. Loggen indeholder 
følgende mapper: Ubesvarede TOT, Indgående TOT 
og Udgående TOT.

Hvis du vil starte et 1 til 1-opkald fra Tryk og tal-log, 
skal du trykke på .
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